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شكر وعرفان
"...لئن شكرتم ألزيدنكم"...
(إبراهيم.)7:
حمدا هلل كثي ار طيبا ومباركا فيو
فإن هللا خمق كل شيء ومن واجبنا شكره عمى صحتنا وخمقتنا ومالِنا ومعرفتنا
قدر جيهدكم في مرافقتي العممية
ّ
ُناس يدعمهنو ،لذا أ ّ
لمنجاح أناس ُي ّ
قدرون معناه ،ولإلبداع أ ٌ
كل الثّناء والتّقدير
أىل ّ
لمذكر والتّقدير ووجب عمي تقديرك ،لك ّ
وصبركم الهاسعَ ،
فأنت ٌ
مني ّ

أستاذي الكريم :أ.د صالح صالحي

كما أتقدم بخالص كممات الذكر و االحترام ألوفيك جزء من حقك ومعروفك الذي قدمتو لي
بردر رحب األستاذ بوشارب ناصر
وأخي اًر ,أتقدم بجزيل شكري إلي كل من مدوا لي يد العهن والمداعدة في إخراج ىذه الدراسة
عمي أكمل وجو ،وأخص بالذكر :زميالتي االستاذة عمارة منال واالستاذة بوزيدي هدى،

أستاذتي الكرام :األستاذ الدكتهر :رجم خالد والدكتهر معارفية بوقرة ،واالستاذ الدكتهر سالطنية
رضا.
وما كان شكري وافياً بنوالكم

ولكنني حاولت في الجهد مذهباً

اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
إلى من وقفا بجانبي طهال الحياة والدي ووالدتي
إلى أحبتي زوجي وأبنائي
إلى الغالية مريم
إلى سندي أخهاي
إلى العزيزة أمي سرايا
إلى كل عائلتي
إلى األسرة الجامعية
إلى وطني
أهدي هذا العمل

جني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة

المقدمــــــــــــــــــة
المقدمــــــــــــــــــــة:
تمهيد

يش ههلقرن ا ههد رن عنره ههقرعن ش ههدع رتعد ه ه لمر واه ه نمدر  ،ا ههق رن ،ط ه ه رعن ظع ههع

ر ه ه رراه ه رن طظ جهههل ر

نالب لري ههم ر ط  ،ههمريه ه رن ضي ههلدإلرن طض ههحددإلر جما ههللرن طو،ه ه رن ،ط ههل ر  ،وه ه رعن ح ههعيد ريا ههقر ههقررتادي ههدر

نألعم لدر سظمر0202ردعلرن ظع ع يلرن دنئقإلربر052رب،اع ردعالرر طلر قر رأمهردا ضلعفر يصلردظمر
0205ر هر0.0رتدي،اع ردعالرريو هلرييههرن هء لالرنالاهحظلع رعنم دمهيرنألاهيلالرن طجهل رنألبوهد.رعتد ه رذهء ر

ن ظجلرههل رن ،طيههمرت ه رتوههع رن ظس ه رنال صههلد ر ه رنالع طههلدرع ،ه رن طاههضإلرن ظسههويمر جم ههل رن جههلر رت ه ر
ن طاههضإلرن ظسههويمر جم ههل رن ظع ههع

رعتوظ ه رنالو يههل نر رن ظع ع يههمر حههعيدرن صههظلعل

رعند ه طل رن  ،ه ر

عن ظع ع يههلر ترتاههلالرول ههقع ري ه ر ههقنر رن ظطيههم رتذنريههل جضنئدر ،ض ههمررل يههلروإيجههلدربههقنئلرعتع لههل ري ل ههمر
 ،ههقوع ر طض ههطلررن ظع ع ي ههلرن ه ه رت ههقرن ع هههرن و ههل رعن طسه ه او ،رعد ههعلرنألعط ههل رن ههقع رأ ههلرول ظسه ه مر
،غدضرن طس لقفريلعرن عاع رن رتواا رتظطيمرت ظع ع يمر س قن م .ر

توههدزرتوههقيل رعقفههقإلري ه ر عن لههمرن حاههدإلرنال صههلديمرن ظلتجههمر ه رن حههعررن ظع ههع رت ط ه ري ه ر

ن اج ه هعإلرن د طيه ههمرن طياه ههمربه هها ردع رن شه ههطل رعن جظه ههعبرييطه ههلريخه ههترن ه ه تلرن ظع ع يه ههلرع ه ههءبرن اه ههلالن ر
عتعطاظلهل.رعع،ه رذههءنرن ظوههع رمجههقردعالمرتع هههر فدسههلتللرعأيدندذههلرت ه رنالده خقن رنأل ههلر  ،ظع ع يههلروااههلالإلر
عي ل يمرتسلعقذلرع ،رن دي ر رن،م ل رعتوسا رمععيمرن طظ ج رعدعالمرأودىرتعيشريعض رن ظع ع يلرعودر
ند ه لتلرراههدرعاتم ه رعت ه ودر لههع ري ه ر عنب ههمرن طس ه جقن رن ،طيههم.رع طههلرتجههقررن،اههلرإلرت يههه رأ ردع ر

ن شطل رذن رن قولرن طدتاه رالريط هلردهالمللرتالر%55رياه ر ه رت طهل ردهال رن هل رباظطهلرتسه وعذرع،ه ر

%02ر ه رن سههعلرن ل طيههمر،م ههل رت ظع ع يههلرن ط ،ع ههل رعنالتصههلال

رنأل ههدرن ههء رت دت ه رع،يهههرععن ه ر

عويطههمرتج ههلردعالمر اههدإلرتعههيشرياه نمدر ،ع لتيهلم رعت ند هلمرع،طيهلم رعتصههو نمدر دييهلمري اه رن طسههادإلرنال صههلديمر

عيضي رن ادصرن ظطعيم .ر

ت وههدرن طههق رن ،طيههمرعن ظع ع يههمرترههقىرنا يههل رن دئيسههيمر سههقرن اجهعإلرن د طيههمربهها رن ههقع رع رههقن ر

تاههلربرع،ط ه رع دي ه ر دت ههضرع ،ه رماههلرن خو ه ند رن اظيههم رعت ههلد رن جههلربرن و يههمرعن ا ههدرن شههلر ربهها ر
ن طفدسل

رعن ط ندبهضرن و يهم رعنأل حهلبرن صهظلعيم رعن طخ وه ند ر

رعذ كر روت راهدنبل ربها رن جل هل

ن ،طي ههم ريضه هتمرعه ه رن طفدس ههل رنال ص ههلديمرعن جلري ههم.رع ط ههلريجه ه رن ع ههفرعظ ههق رأ رن و ههقنئ رن ،طي ههمر
تجلعز ر الع رن اد رن سلب رراظطلرنرت حيرب ،كرن ط هلم رن ه رتاهع رو مشهحمرتاظيهمرعل يهمرعتظسهجرعت هل ر
ه ر فدسههل رأوههدى روغههدضرتسههعي رعتههدعيجرن اظيههل رن وقف ههم ريول يهلم رت ج،ه رن وقياههمرن ،طيههمريه رتظ ههي ر
فدسهلت رف هع ر ه ر أردههطل روشهد ر خصهتريسه ر خ،ه رن هدعإلر ه روههت رنالب هلررعنالو ه ند .رعت ههع ر

ب ههء كرن وقيا ههمرن ط ديي ههمريض ههلالر ،عي ههل رو وو ههل رع،طي ههمرعو ههدرتظش ههي رن ط ههلرفرعن ظع ع ي ههلرب هها ر فدس ههل ر

ن وههع رعل ههمرع فدسههل رن ههقع رعن طعيههل رع ههء كرتم ههلشرتظطيههمرنالب ههلررعوههدرتسههلالرتمشههلالرن ش ههد ل ر

أ

المقدمــــــــــــــــــة
ن ظع ع يمرعن ولضظل رنالب لريم رع هء كر شهلتلرن ط ديهم رعن ه رتشهالريه رن طجطهلرن ،وظهمرن قنعطهمر يهل ر

ن طقفظمرن ،طيمرعودرتدديخرن دعنو رن ط،يمر روعيمرن شد لال .ر
أوال :اشكالية البحث

ت ههقرن طههق رن ،طيههمر در،ههمرذل ههمر حههعرإلر طالههع رن طظههلط رن صههظلعيمرن ههء رذن راهها هري ه رن اههد ر

ن طلض رع اقرنم شدرن اع رن عايفرن جقفقر ،طق رن ،طيمررت ر لردع رن هل ر ه رذهء رن ليلبهلرن طلطهمر
تعن هههرتوههقيل ر خ ،اههمرتشههطلرتههعيادرن وظيههمرن و يههمرن طتئطههمر،مشههلئلل رع  ،ه رن اههلالن رن ،طيههمرن ط اع ههم ر

رعنالد ه الدإلر ه ردع ه رن احههلعا رن ههل رعن خههلص ر ههفد ر لط لههلرن دئيسههيمري ه رنر ضههل رن طظش ه رن صههغدى ر
عوههدرتاههقي رن سههليت رعن و هعنيضرعن خههق ل رن عيظيههم رع ههء كر دنياههمرذههء رن طظش ه رعت ه رتمجلزنتلههلربلههقفر

توعيههلرذههء رن شههد ل رن ظلاههرمرت ه راههد ل ر وههدىرت ههضزرنال صههلديل رن طو،يههمر ه روههت رو ،ه رت ظع ع يههلر
و،يمر وقف،مر  ،ظع ع يلرن طس عردإل.ر ر

عت طوعررتاال يمرن و ررع رن سفن رن دئيس رن ل :ر ر

 ما هو دور المدن العممية في تحقيق التنمية التكنولوجية المدتدامة؟رعي اد رن سفن رن دئيس رن رنألدر،مرن ادعيمرن ل يم :ر

رر-1ربيفردلذطير قفظمردل سعمغري رتواا رن ظطيمرن ظع ع يمرن طس قن مري ر عريلرن جظعبيم؟رر ر
رر-2ر يفردلذطير قفظمردا لر ليلري رتواا رن ظطيمرن ظع ع يمرن طس قن مري ر ل اضيل؟ ر

رر-3ربيفردلذطير قفظمردا،ياع ريل ري رتواا رن ظطيمرن ظع ع يمرن طس قن مري رن عاليل رن ط وقإل؟
ررر-4رذلرتسلذ ر فدسل رن ،ي رن ل رعن و رن ،ط ري رو ،رعتعطا رن ظع ع يل؟

-5ر لرذ رن جلعدرن عطظيمر قع رن طشلري رن اظيمرعن عاع رت رتظطيمرت ظع ع يمر س قن م؟رر

ررر-6ر لرذ رت الميمرتمشلالر قفظمرع،طيمر قع رن ظعي رنال صلد رعتواا رنالم ال رن ظع ع رن طس قن .
ثانيا :فرضيات البحث

و،ال ن طعضع ت رنالمحتلر ريدضيمرأدلديمرع جطععمريدضيل ريدعيمرذ ر لات :ر ر

 تداهم المدن العممية والمناطق التقنية فـي تحقيـق التنميـة التكنولوجيـة المدـتدامة فـي كـ مـكوريا الجنوبية وماليزيا والواليات المتحدة األمريكية.

-1رفهفد رن وه رعن حهعيدر  ،ظطيههمرن ظع ع يهمرن طسه قن مرن ه رتوااه رنالده قن مرو و لدذههلرنال صههلديمر
عنال طلعيمرعن واريم.

-2رتسلذ ر فدسل رن ،ي رن ل رعن و رن ،طه ريه رو،ه رعتهعطا رن ظع ع يهلر ه روهت رنمهق ل للر
ي رن طق رن ،طيم.

س،يطمرعن طتئطمر ،طفدسل رن ظلارمر رع ألي لررن طو دإل.
ر
-3ت ودرن طق رن ،طيمرن وارمرن

-4رف ،ه رن احههل رن خههلصردعرنر عذديههلري ه رتا اههلرن طههق رن ،طيههمر واا ه رن ظطيههمرن طس ه قن مري ه ر ههلر
ن حعررن د ط .

ب

المقدمــــــــــــــــــة
-5رت قرن جلعدرن عطظيمر قع رن طشلري رن اظيمر لييمر ،عاع رت رتظطيمرت ظع ع يمر س قن م .ر

-6رتمشههلالر قفظههمرع،طيههمرني ندضههيمرذههعرن وههقفلرن ط ههعيدري ه رعصههدرنال صههلدرن د ط ه ر واا ه رنالم اههل ر
ن ظع ع رن طس قن رول جضنئد .ر
ثالثا :أهمية البحث

فظح ،ر عضع رن و ر رعن رع عدر صعرر ديه ر طالهع رن طهق رن ،طيهمرعنأل حهلبرن ظع ع يهمر

عدعرذههلريه رديه رعج،ههمرن ظطيههمرن طسه قن مر و،يههل ريضههترعه رنم ههقن رن ههعع رييطههلريخههتر عملههلرأدههلسر يههل ر
نال صلدرن ط دي .ر رذظلرتودزر ظلرنألذطيمرن وادإلري رن ظالطرن ل يم :ر

 -1إبراز العالقة بي مفهـو المـدن العمميـة والتنميـة ن ظع ع يهمري ذطيهمرن وه رت طه ريه رعت ههرو رهقر
أذه ر ود ههل رن سههلرمرن قع يههمرن اههع رعن ط ط ههلريه ر"ن ظع ع يههل".ر طههلرأ رن طالمههمرنال صههلديمر لههءنرن طعضههع ر
نب سوللربظلالرع ،رأ رن شغلرن شلرلر ،قع رن ظل يمرذعرن ودصرع ،رنالد الدإلر ه رن اظيهمرن وقف همرعن ح،ه ر
طضلذلإلررادذلري رتظشي ردعررن ظع ع يل ر طعنب مرن وعال رن سدي مرن

ريشلقذلرن ل رن د ط  .ر

 -2تبيان أهمية الـدور الـ ت تقـو اـت التكنولوجيـا فـي مميـة التنميـة رع ه رت ر وهيرن هقعررن طظلده .ر
يههدر رأ ردههولرن ظههلالرن اظيههمرت ههلدرت ههع ر يسههعرإلر ههلر ه ر قيهههرن دف ههمرعن ضيطههمري ه رنالد ه الدإلر ظلههلرتالرأ ر
رن قع رن ظل يمرت جضرعه رتوااه رن اهق رن اظه رن هء رفعاه،للرت ه رن صهقنرإلرعل طيهل رتذنري هقرنده وقن ر

آ يل رعهيلبلر ا الردعررن ظع ع يلرذعررل مر لدمرع يسيرويلرن.ر ر

ر -3إبـــراز دور المـــدن العمميـــة فـــي االســـتفادة مـــ االبتكـــاراترعب هدنالن رنالو ندعههل ري ه رتا اههلرن ظطيههمر
ن ظع ع يم ريل رتعيدرن وارمرن طتئطمر دعليمرأمعن رن ،ع رعن ط لرفرن ه رتظه جر شهلري رتاظيهمربلهقفرترهدنزر

ن اق رن طد عري ر جل رن صظلعمرن اظيمرول ل رتواا رتظطيمرت ظع ع يمر س قيطم .ر
رااعا :أهداف البحث:

عضع ردعررن طق رن ،طيمرعن طظلط رن ظع ع يمري رن ظطيمري ر لرف : ،ر
رقد رأذقنفردرندمر ر

 -1االدماج المباشر لممبتكري م المنظومات التعميمةرأعرر رن و يمرت ر فدسل ردعلرن طلرألدنالر
لطل رذن رطلو رتحويا .

 -2متااعة المدتجدات التكنولوجية والعمميةر واا رن طدعممرن تز همر  ،يهفر ه رن طوهي ر اهدرن وهعال ر
ن سلئقرن اع .

 -3خمـــق ةاجـــة مدـــتمرة لـــتعمم التقنيـــات الحد ثـــةرعتوسهها رن،م ههل رن ظع ههع روغ ههدضرتواا ه رتظطي ههمر
س قن م.

 -4تبنـــي فمدـــفة جد ـــدة لمت ـــوير تا ههع رع،ه ه رو،ه ه رر،ا ههمرعا ههلرب هها ر خد ههل رن  ،ههي رن ههل رعن ي ههل ر
نال صلد .

ر.

 -5تمكي المتعمم م كفاءات ومهاراتر حعرإلرتس جا ر ول ل رن صد.

ت

المقدمــــــــــــــــــة
 -6وضع ترور مقترح لمذراكة بي الجامعات والق اع الخاص ي رتطلرر قفظهمرع،طيهمر ه رأ هلرتحهعيدر
ن و رن ،ط رول جضنئد.رر ر
خامدا :منهج البحث ر

 -1المنهج الوصفي التحميمي:رت رند خقن رن طظلجرن عاا رن و،ا ،ري ر جل رت ر هلذدإلرت ل همر

ن طق رن ،طيم رعتو،الرععن لرتحعرذلر روت رتاص رن جلربرن دنئقإلرعل طيل رعتويل رت ثادذلرع ،رن ظطيمر

ن ظع ع يمرن طس قن مري رن قع ر ولرن قرندم .ر

 -2الدراســة المقارنــة:رتطههيرنالد ه الدإلر ه رن و،اههلرن طاههلر ربهها رن جههلربرن لل ههمر ههعطا رن طههق ر

ن ظع ع يمرعوصلئصللرن ظععيمري ر جطععمر رن جلربرن دنئقإلري رتعطا رن طق رن ،طيم.رر ر

سادسا :مجال الدراسة وةدودها الزمانية

التزمـــل الدراســـة افتـــرة العذـــرية األخيـــرة فـــي أغمـــر مراةمهـــا وهـــي مـــ  2222-2212اال

االةرــاايات التــي تع ـ ر الوصــول لهــا.ري ه ررهها رت ههقد ر جههلال رن ق نردههمرن طالميههمر حههل رأر ،ه ر ظههلط ر
ن ههل رياههقرند اصههاظلرن جههلربرن ندئههقإلري ه ر ههلر ه رنال ههل نر رن دبيههمرن ط وههقإلرعن طط ،ههمرن ط وههقإلرعن عاليههل ر
ن ط وههقإلرنأل ديايههمرباظطههلرأضههلييرد نردههمرن طالرمههمر ههلر ه ر ل اضيههلرع عريههلرن جظعبيههمرعي ه رنألواههدرن ظطههعذ ر

ن طا دحرول جضنئد .ر

سااعا :الدراسات الدااقة

 -1الدراسة االولى ، :لر رد،حل رب رثظيل رتويرعظعن :رالذراكة بي الجامعـات والق ـاع الخـاص فـي

ت وير البحث العممي في المممكة الدـعودية :ترـور مقتـرح ،أطدعرهمر اق همر ظاهلراهللدإلررن هق ع نر ر سهظمر

 0255ر ل مرن ط،كرد عد رن طط ،مرن دبيمرن س عديم ند لقييرذء رن ق نردهمرعضه رتصهعرر ا هدحر شهدنبمر
ي ل ههمربهها رن جل ههل رعن احههل رن خههلصرعدعررذههء رن ش هدنبمري ه رتحههعيدرن و ه رن ،ط ه ر يصههلرت ه ر ههلرفر
جقيههمرن صههلديل رع ههء كرر ههض رع ،ه ر ديههمرآرنالرن خو هدنالرانألبههلديطاا رعر ههل رنألعطههل رموههعرنألدههل ا ر

عن عدلئلرن وقف مر حعيدرن و رن ،ط ردنئطلري رضعالرن شدنبمربا رن جل ل رعن احل رن خهلص.رع وااه ر
أذههقنفرن ق نردههمر ههل رن لر ه رولت ههل رن طههظلجرن عاهها رن و،ا ،ه رول،ضههليمرت ه رند ه خقن رأدهه،عبرد ا ه ري ه ر

ن وصههع رع،ه رن ط ،ع ههل رن تز ههمرعه رن اظههمرن طقرعدههم.رعتعاههلرن لره ر ههقإلرم ههلئجر لمههيرأذطلههلريجه ر
ر ه رأ هلرتظطيهمرن طهعنردرن ءنتيهمر ،جل هل رعتظعيه ر

ن د اضرع ،رع يامرن و رن ،طه رعنالده طلررن جهل
خد لتلل.ر

 -2الدراســة الثانيــة:رتاديههدرضههط رد،سهه،مر ه رن ق نردههل رتصههقرذلرتدنرإلرن وه رن ،طه ر جل ههمرن ط،ههكرعوههقر
ن ضيضرن طط ،مرن دبيهمرن سه عديم رتاهقنرردهظمر 0255رتوهيرعظهعن :رالحـدااق العمميـة ومنـاطق التقنيـة ر
تظلع يرن قرندمرن قعررن طل ر  ،ظع ع يلر  ،وع رت ه رن صهلدر ديه ر طهلرعضهويرأ رن هقع رن طسه ااقإلر ه ر
ت ظع ع يلرن ط ،ع ل رذ رن قع رن ط اق همرأ هلرن هقع رن ظل يهمرياهضدندرتلطهيشر

طلهلريه رنال صهلدرنال ،يطه ر

عن ل ط رعذءنري قرتوقيلرأ ل ر يهل رن طهق رن ،طيهمرعن طظهلط رن ظع ع يهمرألملهلرر ه رع ر ل هير ه رتسه حي ر

ث

المقدمــــــــــــــــــة
ظ جلتللرن صطعدرأ ل رن طظليسمرن ولدعريه ر جهل رن ظع ع يهل.رتعاه،يرن ق نردهمر هقإلرم هلئجرأذطهلرأ رن طهق ر

ن ظع ع يمرذ روحعإلرضدعريمر ضاا رن اجعإلرن د طيمربا رن قع رن ظل يمرعن ط اق م.

 -3الدراسة الثالثة ، :لر مردظلالرع لسرتويرعظعن :رThe role of thechnical groth poles in

،achieving the dimensions of sustainable development of citiesر ال همر ظشهعرإلر

وطج،ههمرن لظقدههمرعن ظع ع يههل رن طج،ههقر 05رن ههقد.5.ر سههظمر 2213رته رن د اههضريه رن ق نردههمرع،ه رنأل حههلبر
ن ظع ع يمر ضدعرإلر ،ظلعضرول ظع ع يلرعدعطللرع ولع مرنالرتالالروطس عنذلر ،عاع رت ر صهلفرن هقع ر
ن ل طيمرعذ كر رعقإلر عنم رأذطللرذعرتواا ربظيمرتو يمرأدلديمردنعطمرع سلمقإلر ،طق رر رت ع ر ظ لر
،ظطعرن ط دي رعنال صهلد رعنالده طلر ر دنعيهمرن جعنمه رن واريهمرع وا هلر تده قن مرنال طلعيهمر هء كرواهلر
عنمولل.رتعا،يرن قرندمر قإلرم لئجرت قرأذطللرأمهررر رتظع رأاال رأ حلبرن ظطعرن اظيمرأر،وللري طهقري هدإلر

عنرقإلرأدلديمرذ رموءرنألي لررن صظلعيمرن اقيطمرعند ،لل رن ا درنال صلد رن وقف رن ط طقرع ،رن حل ل ر
ن و يمرعن ط ديمرعن ا،الر رنالثلررن واريمرن س،ويمرع ،رن طج ط .

 -4الدراســة الرااعــة ، :لر همرعدهها،مربههعرنس:رتوههيرعظ هعن  :رمدــاهمة األق ــات التكنولوجيــة فــي جــ ت

االستثمار المباشر -دراسة مقارنة بي الجزاار وتـونس والمرـرت،-رأطدعرهمر اق همر ظاهلراهللدإلرن هق ع نر ر
ع،ع ري رن ،ع رنال صلديم ر ،يمرن ،ع رنال صلديم رن ،ع رن جلريمرعع،ع رن سااد ر ل مريدرل رع لسر
دهحيف 5رر 2020ر هض رن ق نردهمرع،ه رتاهقي رن و هلئدرن ظع ع يهمر هل ي ر ءنوهمر تده طلررن ط لاهدريه ر
ن ههقع ر وههلرن ق نردههمرتالرأ ر وقعديههمرن جدبههمرن جضنئديههمر ،ههير ه رر لئدذههلرن ظع ع يههمرالرتاههع ربههقعرذلر
ب ل ي رتخ ،ربارمر واضإلر تد طلررنأل ظو رن ط لادرعتعا،يرن قرندمر قإلرم لئجرأذطللرن دذل رن ء رفعن هر

ن ج نضئههدر حههعيدرن صههلدذلرذههعرتا اههلر جطععههمر ه رن ظاههلطر ظلههل:رتشههجي رتمشههلالرن طفدسههل

رهيا،ههمريههدع ر

ن احلعههل رن ضرنعيههم رن صههظلعيمرعن خق لتيههمر ضيههقرتظليسهها لل.رتحههعيدرععص هدممرهيلبههلرنالتصههل رعن حل ههم ر
عتههعيادرتطههلرر عيشه ر نر ه ر ،طعيطهها رولأل ههل ي رولاههم رو،ه ر ههق رذ يههمر ءنوههمرعدفظل يايههمر العههقإلر وااه ر

ن ظطيمرن طس قن م.

 -5الدراسـة الخامدـة:ر  ،لره ر  Hadi Rashediتوهيرعظهعن :ر Techno park structure as

 ، the economic institution of developing innovative economyعذه ر ال همر ظشهعرإلر
صل حر فدسمرن ظخ رن عطظيمرن،فدنميم  Elite National Foundationب لريخر ل ر 0202رع قرأثو ير

ن قرندمرأ رن طجط ل رن ظع ع يمرذ رن دنو ررا رتجقرن اظيل رن جقفقإلررن طحعرإلري رن جل ل رأعر لذقر

ن وه رن ،ط ه رتوعيالههلرن جههلر .ر طههلرو،صههيرن ق نردههمرن ه رم يجههمرأ رن طههق رن ،طيههمرذ ه رن وههلر طشهها ،ل ر
خ ،ا ل ر رع دنوح ل :رترهقنذطلرذه رتوااهضرتحهعيدرنألعطهل رن صهظلعيمرن صهغادإلر رعن لميهمرذه رن وه رعه ر

طدياههمر و ههدإلر واا ه رن ظطيههمرن ظع ع يههمرنال صههلديمر طههلرأبههقرن لر ه رع ،ه رأملههلرت وههدرهههياتر و ه مهدنرت ه ر
ن وصع رع،يهرم يجمرن العلربا رن قع مرعر ل رنألعطل رع فدسل رن و رن ،ط رعن غدضرنألدلده ر ظههر
ذعرتا،الرت ل يفرن ط ل ت ري رعط،يمرتع اقرنب ل نر رتم ل يم.ر ر

ج

المقدمــــــــــــــــــة
ن ط ير هلرن ق نردهل رن سهلوامرع،ه رن طالمهمرن لل همرعن هقعررن طله ر ،طهق رن ،طيهمريه رتوااه رن ظطيهمر
عنده ه قن للر ط ههلرأثو ههيرم لئجل ههلرأ رن ط ههق رن ،طي ههمرذه ه ر جط ههل رت ظع ع ي ههمرثتثي ههمرنألو ههلدردع ههم -ح ههل ر

وههلص-رت ،ههي رعههل رت ط ه رأذطا لههلرن ط نضفههقإلري ه رنالب ههلررعن،بههقن رعن ط ديههمر طصههلدررن صههلديم.رن طههق ر
ن ،طيمرذ رن خحعإلرن ل يمرأ رأمللرأاال رنالده يحل رن وضهد رن اهلئ رع،ه رن ط ديهمرعن ظع ع يهلرن ط اق هم.ر
رد ا ر رن قرندل رن سلوامري رذء رنألذطيهمر طهلرده اع رأدلدهلرع،ه رتو،اهلر

ذظلرتودزرن قرندمرن ول يمرن

جطععهمرتجهلربر نرئههقإلرعد نردهمر الرمههمر ه رأ هلرن عاههع رن ه رتااههي ردعررذهء رن ليلبهلرن ا ههل ريه رنال صههلدر

عولاههمري ه رتواا ه رن ظطيههمرن ظع ع يههمرن طس ه قن مر طههلررأفظههلري ه رن ق نردههل رن سههلوامرأ رن دذههل ر واههدرأ ههل ر

ن ج نضئههدر ،عاههع رن ه رت ههعي رذههءنرن لياههلرعرأيضههلرتحد ههيرن ق نردههل رن سههلوامرت ه رنث ههل رعههق ري ل ا لههلرأفه ر

ده اق رن ق نردههمرتضهليمر ،ق نردههل رن سههلوامرعذهعر ههلري ههقررن وهقفلرنألمسه ريه رن ع ههيرن وههل ر ه رتحههعررن ههء لالر
نالاحظلع رعأم دميرنألايلالرعذعر قفظمرع،طيمرني دنضيمرعن

ثامنا :خ ة البحث

رد ط لرنمحت مربقف،مرعأ لرت ،امر ،جضنئد.

ن رن ،لومرع ،رأدر،مرن قرندم رعن بقر راومرن ادضيل رن طحدعرم رد ح ،رتاسهي رن ق نردهمر

ن رد مريصع رذ ر ل ل :

الفرـــ األولر ل ههء رن ق نرد ههمردههياق رنط ههلررم ههد ر ههلر ه ه رن ط غاه هدي رنألدلدههاا رأالرعذط ههلرن ط ههق ر

ن ،طيمر ط غادر س الرعن ظطيمرن ظع ع يمرن طس قن مر ط غادرتلو رعذءنر لردظ ند ر روهت رن ط وه رنألع ر

ن ء روصتر و ر صح،حرن طق رن ،طيمر رت ديهفرعأذطيهمرعأمهعن رعاهعالرن ه روصلئصهللرعأدلدهيلتللر
عن ط و ه رن ههلم رن ههء ردههي ديظلروطلهيههمرن ظطيههمرن ظع ع يههمرن طس ه قن مر ل ههقندر  ،ظطيههمرن طس ه قن مرعتواا ه ر
قذلرن ظع هع

رأ هلرن ط وه رن ل ه ريسيخصهتر ،هدب ربها رن ط غاهدي ر ه روهت رعدضههرألو هلدرن ظطيهمر

ن ظع ع يمرن طس قن مرن

رع ،رأدلدللردظوظ رن قعررن ء رت،ع هرن طق رن ،طيمري رتواا رذء رنألوادإل ر

الفر الثانير ،قرندمردا ظلع رأع ردعرر ،طق رن ،طيمرعذعردعرذلري ردع رمشلطرن وه رعن حهعيدر

يل ط و رنألع ردي ديظلروطلهيمرذءنرن ظشلطرن طل رال صهلدرن هقع رعن طفدسهل رثه رن ط وه رن هلم ردهي دضر
ظههلرن جدبههمرن ندئههقإلر ،عاليههل رن ط وههقإلرنأل دياي همري ه رن و ه رعن حههعيدرأذطيههمرذههءنرن ظشههلطري ه رريههلدإلرن صههلدر

ن عاليههل رن ط و ههقإلرنأل دياي ههمريه ه ررهها رن ط وه ه رن ل ه ه رد ههاقرسرن طقفظههمرن ،طي ههمرن ندئ ههقإلرول عالي ههل رن ط و ههقإلر

نأل ديايهمردهها،ياع ريههل ر عضههولر ههقىرتوااه رن طقفظههمرألع رأو ههلدرن ظطيههمرن ظع ع يههمرن طسه قن مرأالرعذههعر
تظطيمرمشلطرن و رعن حعيد .ر

الفر الثالثرع ،روح رن اصلرن هلم ر ،ق نردهمردها ظلع رن اصهلرن ل ه رثهلم ردعرر ،طهق رن ،طيهمر

ي رتوااه رن ظطيهمرن ظع ع يهمرن طسه قن مرعذهعر هعدإلرن ،هي رن هل رريه رن ط وه رنألع ردهظقرسر فدسهل ر

ن ،ي رن ل رعدعرذلر طصقرر دأدطل رن شد رعن وع ري رن قع ر يفريطاظظلرن عاع رن ر هعدإلرع اهلالإلر
ذههءنرن احههل رباظطههلرن ط وه رن ههلم ردهها ظلع رن جدبههمرن ندئههقإلرعل طيههلر ،طط ،ههمرن وديحلميههمر ه روههت رن طفاه ند ر

ح

المقدمــــــــــــــــــة
ن قع يههمرأف ه ردههظ،طلرن ههقعررن ظطههع ر طفدسههل رن ،ههي رن ههل رأ ههلرن ط و ه رن ل ه ريسههي دضر ظههلرن طقفظههمر

ن ،طيمرن طدت حمروإرقىرأعهدلرن جل هل ربديحلميهلرععل طيهلرعذه ررقياهمرن ،هع رأع سهاعردرعدعررن طقفظهمريه ر
عدإلرن جل م .ر

الفر ـ الرااــعرول ق نردههمرع ه ودرو ههقر  ،ظطيههمرن ظع ع يههمرن طس ه قن مرعن ههقعررنألواههدر ،طههق رن ،طيههمر

دظجقرنالب لررذهءنرن ع ههرن ،طه رن هء رفظهلد روههر هلرن هل رن اهع ر وهلرأ هلر ،د ه رعنر ه ند رره رنأل يهل ر

ن الد مردظجقرن ط وه رنألع ر ي ديظهلروطلهيهمرنالب هلررعدعر رن ظطهع رباظطهلرن ط وه رن هلم ردهياق ر ظهلرنرهقىر
ن قع رن

رأرقثيرطادإلري رنال صلدرن ،ط ر ه روهت رنالب هلررعذه رنال هل نر رن دبيهمرن ط وهقإلرعن ط وه ر

ن ل ردياق ر ظلرعنرمرن سها،ياع ربهقب ر إرهقىرن عدهلئلرن ه رعط،هير ه روت لهلرنال هل نر رن دبيهمرن ط وهقإلر
ع ،رتحعيدرن طظلخرن ديلد ر ،طشلري رن طو دإل.ر ر

الفر الخامسر ،قرندمرذعرن جضالرن خلصربقرندمرن طالرممربها رثهت ر هق رع،طيهمر نرئهقإلريه رثهت ر

دع رن ط وه ه رنألع رد هها حدلرن ه ه رد نرد ههمر ههق ردل س ههعمغرواعري ههلرن جظعبي ههمرعدعذ ههلريه ه رتوعي ههلرد ههاع رن ه ه ر
علاهطمر ه رأبوهدرععناه رن ظع ع يههلريه رن ههل رأ هلرن ط وه رن ههلم ريسهياق ردهها لر ليلرعذه ر قفظههمرع،طيههمر
ل اضيههمرعنرههقىر هعنئ ر شههدع رن عريههقعررن طههل اض ر ،عاههع رن ه رن ظطيههمرن ظع ع يههمرباظطههلردههياع رن ط و ه ر

ن ل رع لرإلرع ردرندمر اص،مر عند رن سا،ياع رول عاليل رن ط وقإلرنأل ديايمرعي رنألوادرم هع ر هقرعاه،ظلر

ن رن قرعسرن طس الدإلر رن جلربرن دنئقإلرعدرندمرن طالرممرن

ردظوظ ر روت للرن اصلرن الد  .ر

الفر ـ الدــادسرذههعروتاههمرن اصههع رن سههلوامرياه رذههءنرن جهضالردههظقرسر ههلر ه ر غاههد رن ق نردههمر

ول جضنئدر روت رن ط و رنألع رن ء رفعضحرن ظطيمرن ظع ع يمري رن جضنئدرعن ط و رن لم رن ء رداوا ر

ظههلرتجدبههمرن ج نضئههدريه رن طههق رن ،طيههمرأفه ردهها رعههدضرن و ههلئدرن ظع ع يههمرعن جلههعدرن عطظيههمريه رت ذا،لههلر

عتد ا للرأ لرن ط و رنألوادر ،قرندمريلعرمطعذ ر و در طولبهلإلرن جدبهمرن ندئهقإلرعنأل هق ريه رن هل ردها،ياع ر
يل رعذ ر قفظمرني ندضهيمر ، ،هع رعن ظع ع يهلروهل جضنئدرتسه ر وااه رأو هلدرن ظطيهمرن ظع ع يهمرر ه ردعه ر
ظش ههلطرن وه ه رعن ح ههعيدرعتوااه ه ر ج ههعدإلرن  ،ههي رن ههل رعأواه هدنرو،ه ه رم ههل رباره ه رري ههلد ر ظطي ههمرنالب ههلرر

عند قن مرذء رنألو لد.ر


خ

المقدمــــــــــــــــــة

ر
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تمهيج:

تجاوز مفيػـ السجف العمسية السفيػـ الخائج في القخف الدابق ،حيشسا ارتبط بتمظ السباني التي

تقػـ بأنذصة تقشية عالية وتشدج عالقات مع مؤسدات أخخػ ،بغخض تدػيق وتخويج التقشيات

الحجيثة ،فحالياً ،تتجمى السجيشة العمسية في تشطيع مؤسداتي يتكػف مغ رأسساؿ بذخؼ متخرز
يدعى لخمق الثخوة مغ خالؿ االبتكار واالختخاع .وتكػف بحلظ السجيشة العمسية فزاء لمكياـ بأبحاث
عمسية عبخ تشذيط السعارؼ والتكشػلػجيا بيغ مؤسدات البحػث عامة ومؤسدات الجعع والتسػيل،

وكحلظ إنعاش تشسية االبتكار عبخ تدييل إنذاء الذخكات التكشػلػجية والحاضشات االبتكارية ،وكحلظ

مذاتل السعخفة ،والتي تذكل في السجسل المبشة الجاعسة لكياف السجيشة العمسية عبخ تخسيخ الخوابط
العسمية مع بكية الذخكاء ،وىحا ما يجب التػقف عشجه في الفرل األوؿ.

سيتصخؽ ىحا الفرل لجراسة تفريمية لمجور الحؼ تمعبو السجف العمسية والسشاشق التقشية في

دعع التشسية التكشػلػجية مغ الجانب الشطخؼ ،فالسبحث األوؿ سيتشاوؿ مالية السجف العمسية مع إبخاز
مختمف أنػاعيا لكغ قبل ذلظ وجب تقجيع مفاليع متعجدة لكل السرصمحات القخيبة ليحا السفيػـ ،أما

السبحث الثاني سيتعخض لسفيػـ السشاشق التقشية وشبيعة السخافقة السقجمة في ىحا الييكل السدتحجث
ثع التحجيات السحمية واإلقميسية التي تػاجو تقجـ السشاشق التقشية ،في حيغ أف السبحث الثالث سيكػف

مخرز لصخح الشقاط التي تخجـ بيا السجف العمسية التشسية التكشػلػجية لتزسغ استجامتيا.

انفصم األول

• انمبحث األول :اإلطار انمفاهيمي نهمدن انعهميت
• انمبحث انثاني:انمبحث انثاني :سيرورة عمم انمدن انعهميت
• انمبحث انثانث :انتنميت انتكنونوجيت انمستدامت
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المبحث األول :اإلطار المفاهيمي لممجن العممية
تعتبخ السجف العمسية إحجػ اآلليات الخئيدية لدج الفجػة الخقسية بيغ الجوؿ وإحجاث تقارب عمسي

ومعخفي مختكد عمى نقل الخبخات التقشية ،وتبادؿ التجارب البحثية والفكخ التذاركي بيغ السؤسدات ،وذلظ
مغ خالؿ شخاكات بيغ الجامعات ،والسخاكد البحثية ،واألقصاب الرشاعية ،والسختبخات العمسية ،فزالً عغ

السؤسدات االقترادية والتجارية .مغ خالؿ ىحا السبحث سشمقي الزػء عمى السفيػـ األمثل ليحا السرصمح
وأىسيتو ثع سيتع عخض مختمف أنػاع السجف العمسية.

المظمب األول :مفههم وأهمية المجن العممية

يحجث خمط كبيخ بيغ مرصمح السجف العمسية واليياكل األخخػ خاصة أقصاب التسيد وأقصاب

التشافدية ،ألف التقارب بيغ ىحه السرصمحات جج كبيخ خاصة مغ حيث الػضائف لكغ االختالؼ يتجمى في
تخرز كل مشيا في مجاؿ محجد ومختمف عغ اآلخخ والخجمات السقجمة فالسجف العمسية تتسيد بارتباشيا

الػشيج بسؤسدات العميع العالي.

أوال :مفههم المجن العممية

أنذئت غالبية مجف العمػـ والتقشية في العقج التاسع مغ القخف العذخيغ ،والذاىج أف عجدا كبي اخ مغ
السجف السػجػدة حاليا حػالي < %8تع إنذاؤىا في العاميغ الساضييغ يؤكج الشسػ الدخيع لمسجف العمسية.

أنطخ الججوؿ ()8-8

الججول ( :)1-1ندبة المجن العممية في الماضي إلى عجدها المهجهد حاليا

الفتػ ػ ػ ػ ػ ػخة
القخف العذخيغ

القخف الػاحج والعذخيغ

الشدبة
العقج الدادس

%2

العقج الدابع

%2

العقج الثامغ

%03

العقج التاسع

<%8

العقج األوؿ

<%8

المرجر :نحه مجتمع المعخفة" :الحجائق العممية والمناطق التقنية" ،سمدمة ترجرها إدارة البحث العممي لجامعة
الممك عبج العديد ،اإلصجار الثاني ،ردمك ،الدعهدية ،2004 ،ص.3
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 .1نذأة المجن العممية:

القت السجف العمسية إقباال مشقصع الشطيخ في العقجيغ الثامغ والتاسع مغ القخف الساضي كخصة

استخاتيجية لمتشسية االقترادية في السجف والسشاشق الخيفية ،خاصة في السشاشق التي كيشت تػاجو تجىػ ار
وكدادا اقتراديا ناجسا عغ التقيقخ الرشاعي حيث استخجمت السجف العمسية كخصة إلعادة تشطيع االقتراد

والتخكيد عمى جػانب بجيمة لمعسالة .ففي األماكغ التي تعثخ فييا االقتراد أصبحت السجف العمسية بسثابة

وثيقة تأميغ لزساف مدتػػ عسل الئق في القخف الالحق.

ال يسكغ االختالؼ أف أصل السجف العمسية يعػد إلى الػاليات الستحجة األمخيكية فطيخ ىحا السفيػـ

كجمج بيغ القصاعيغ العاـ والخاص ،وأوؿ مجيشة أنذأت ىي مجيشة ستانفػرد Stanford research park

بػالية كاليفػرنيا عاـ  8=98التي تحػلت فيسا بعج إلى وادؼ الديميكػف الحؼ يعج اليػـ مخكد عالسي

لمتكشػلػجيا والساؿ والبحػث ثع السشصقة التقشية لتخايشغل  Research triangle parkشساؿ والية كاروليشا عاـ
 ،8==9ومغ الثسانيشيات ازداد عجدىا بشدبة  %:3في العالع أجسع وذلظ مغ = 0مجيشة عمسية إلى أكثخ

مغ  2;3مجيشة في بجاية التدعيشات ،أما في التدعيشات فقج حققت نسػا دراماتيكيا وسخيعا وذلظ الكتذاؼ
الجور السيع الحؼ تمعبو فازداد عجدىا مغ  2;3مجيشة إلى أكثخ مغ  8;0مجيشة أؼ  %8<3عاـ <==.8

1

في ديدسبخ  8==0كاف ىشاؾ  880مجيشة عمسية في الػاليات الستحجة األمخيكية يعسل بيا 229

ألف عامل ،وتكيع عمييا أكثخ مغ  8آالؼ شخكة خاصة عمى مداحة تديج عمى = =:ىكتار .وقج زاد ىحا

العجد إلى  233مجيشة في عاـ <== .8لقج أنفقت الػاليات والحكػمات مبالغ شائمة حتى تجشي ثسار ىحه
الخصة لتشذيط األحػاؿ االقترادية بيا ،وذلظ بخمق فخص عسل والتػسع في القاعجة الزخيبية وتحقيق

مكانة مخمػقة لمسشصقة في سػؽ دولية تدتعخ فييا السشافدة والسقجرة عمى الدبق في عرخ السعمػمات ،ولقج
وصل التػسع في مذاريع السجف العمسية إلى حج أف كل والية أنذأت أكثخ مغ مجيشة عمسية .ولع يعج ىشاؾ
مشاص مغ أف تتشافذ حجائق البحػث فيسا بيشيا الجتحاب شخكات التقشية العالية ومؤسدات البحػث

والتصػيخ السخمػقة مغ بيغ عجد محجود.

2

 .2تعخيف المجن العممية:

لقج أدػ االنتذار الدخيع لمسجف العمسية ونجاحيا إلى ازدياد الجيات السيتسة بحرخ ىحا السفيػـ

واعصائو تعخيفا الجقيق رغع كثخة االصصالحات التي تعبخ عغ ىحا السفيػـ وكثخة السخادفات والسرصمحات
القخيبة.

يتع التعبيخ في معطع القػاميذ عغ السجف العمسية بسشاشق مشذأة مغ شخؼ سػاء القصاع العاـ أو

الخاص ،تجعسيا عادة كمية أو جامعة حيث تقػـ الذخكات العاممة في مجاؿ التكشػلػجيا الحجيثة خاصة
 1عٕبء ػجبطٌ ،جٕخ اٌضا ،ٞٚدٚس إٌّ ٛاٌزمٌٕ ٟأللطبة ف ٟرحم١ك أثؼبد اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ ٌٍّذْ (ِذٕ٠خ اٌجصشح ّٔٛرخب)ِ ،دٍخ إٌٙذعخ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب،
اٌّدٍذ  ،31اٌدضء أ ،اٌؼذد  ،2013 ،5ص .94
ٔ 2حِ ٛدزّغ اٌّؼشفخ" :اٌحذائك اٌؼٍّ١خ ٚإٌّبغك اٌزمٕ١خ" ،عٍغٍخ رصذس٘ب إداسح اٌجحش اٌؼٌٍّ ٟدبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ،اإلصذاس اٌثبٔ ،ٟسدِه،
اٌغؼٛد٠خ ،2004 ،ص.3
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الشاشئة باالنتداب ليا.
والتكشػلػجية.

1

2

أو ىي مداحة مخررة لمبحث العمسي وتصػيخ الرشاعات القائسة عمى العمػـ

كسا يختبط مرصمح السجف العمسية بالسجاؿ التقشي غالبا وىحا ما كاف بار از في معطع التعخيفات

الخسسية التي مشحت لمسجف العمسية مغ قبل السشطسات السختمفة ،والتي نحكخ مشيا>

3

 يرف التعخيف الخسسي السقجـ مغ قبل الخابصة الجولية لسجسعات العمػـ (l'Association IASP

 )Internationale des Parcs Scientifiquesالحؼ اعتسج سشة  2332السجف العمسية عمى الشحػ التالي

"واحة العمػـ ىي مشطسة تجار مغ قبل الستخرريغ يكػف ىجفيا األساسي زيادة ثخوة السجتسع مغ
خالؿ تذجيع ثقافة االبتكار والقجرة التشافدية لمسؤسدات الشاشئة التي تقػـ عمى السعخفة والتكشػلػجيا
السشتدبة إلييا أو السختبصة بيا" .

 ووفقا لجسعية حجائق العمػـ لمسسمكة الستحجة (UKSPA The United Kingdom Science Park
 ،Association)يشبغي أف يشطخ إلى حجيقة العمػـ بأنيا "مبادرة لجعع األعساؿ ونقل التكشػلػجيا" تيجؼ

إلى خمق بيئة لمذخكات الشاشئة حيث سيكػف لجييا الفخصة لتصػيخ أفكارىا السبتكخة التي يسكغ أف تعػد

عمى السجف العمسية والذخكات بالسشفعة الستبادلة .لجييا صالت رسسية وتشفيحية مع مخاكد السعخفة مثل

الجامعات ومؤسدات التعميع العالي ومخاكد البحػث والسعاىج العمسية.

 الخابصة األمخيكية لسجسعات البحػث الجامعية Association of University

Research (AURP

 Parks)تعخؼ السجف العمسية عمى أساس السمكية الفكخية لمذخكات ،وىحا التعخيف ىػ أكثخ وضػحا
ألنو يدتشج عمى عجد مغ السدايا التي يجب تػفخىا في السجيشة ويسكغ حرخ التعخيف عمى الشحػ التالي:

ىي مذخوع مشذأ عمى ممكية عقارية ليا خرائز محجدة كػنيا مباني قائسة أو تحت التخصيط

مرسسة خريرا لمبحث والتصػيخ وابتكار التكشػلػجيا الفائقة ،وتعج كسخفق عاـ أو خاص يقجـ خجمات

الجعع األساسية يذتخط فييا الشقاط السػالية>

 وجػد عالقة تعاقجية مع جامعة واحجة أو أكثخ أو إحجػ مؤسدات التعميع العالي والبحث
العمسي.

 دور في تعديد البحث والتصػيخ في الجامعة مغ خالؿ شخاكات مع عالع الرشاعة،
لمسداعجة في نسػ األعساؿ الججيجة وتعديد التشسية االقترادية.

1

http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/science-park , consulté le 12/09/2019.
https://en.oxforddictionaries.com/definition/science_park , consulté le 12/09/2019.
3ػصبَ ثٓ ٠ح ٝ١اٌف١الٌ. ،ٟدمحم ٔٛس ثٓ ٠بع ٓ١فطبٔ ،ٟأعبِخ ثٓ صبدق غ١ت ،اٌششاوخ ث ٓ١اٌمطبع اٌخبص ٚاٌدبِؼبد فِ ٟدبي اٌجحش اٌؼٍّٔ ،ٟحٛ
ِدزّغ اٌّؼشفخ ،عٍغٍخ دساعبد ٠صذس٘ب ِؼٙذ اٌجحٛس االعزشبس٠خ ،خبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ،اٌؼذد اٌخبِظ ،2005 ،ص.121
ِٕ ظّخ ِغزمٍخ غ١ش سثح١خ ٚغ١ش حى١ِٛخ .رٕغك شجىخ ٔشطخ ٌٍغب٠خ ِٓ اٌّ ٓ١١ٕٙاٌز ٟرذ٠ش ِدبالد االثزىبس ٚاٌؼٍ / َٛاٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌّذْ اٌؼٍّ١خ.
 اٌ١ٙئخ اٌشعّ١خ اٌّششفخ ػٍ ٝرخط١ػ ٚرط٠ٛش ٚإٔشبء ِذْ اٌؼٍٚ َٛغ١ش٘ب ِٓ ِٛالغ االثزىبس اٌز ٟرؼًّ ػٍ ٝرغ ،ً١ٙرط٠ٛش ٚإداسح ّٔ ٛإٌّظّبد
اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌّؼشفخ ثبٌٍّّىخ اٌّزحذح.
ِٕ ظّخ غ١ش سثح١خ رشٚج ٌزّٕ١خ اٌّذْ اٌؼٍّ١خ ِٓ خالي رشد١غ األثحبس اٌمبئّخ ػٍ ٝاالثزىبس ٚاٌزغ٠ٛك ٌٙب ف ٟااللزصبد اٌؼبٌّ ِٓ ٟخالي اٌزؼبْٚ
ث ٓ١اٌدبِؼبد ٚاٌصٕبػخ ٚاٌحىِٛخ.
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 دور في دعع نقل التكشػلػجيا والخبخات بيغ عالع األعساؿ واألوساط األكاديسية والجيات
التذغيمية.

من خالل التعاريف الدابقة يمكننا القهل إن المجن العممية هي :هياكل مدخخة لجعم المذاريع

المبتكخة تعمل عمى تحقيق المعادلة التالية :دولة  +قظاع خاص +مؤسدات التعميم العالي= نظام بيئي

ريادي مبتكخ.

ثانيا :أهمية وأهجاف المجن العممية:

مشح األياـ األولى لمسجف العمسية أؼ مشح ضيػر وادؼ الدميكػف ومخخجاتو مغ التكشػلػجيا الفائقة

أسخت ىحه الفكخة مخيمة صانعي الدياسات .فتع إنذاء مئات مغ تجسعات عالية التقشية مذابية ليحه الػحجة

في مختمف أنحاء العالع ،واستسخ عجدىا في الشسػ وىحا راجع ألف السجف العمسية أداة ميسة لمتشسية
االقترادية وجدء ال يتج أد مغ نطاـ االبتكار سػاء الػششي أو اإلقميسي .ىحه السجف جحابة ألسباب كثيخة

أىسيا تحفيد التشسية االقترادية فيي محخكا لمشسػ كسا أنيا تحقق االستقخار والشجاح مغ خالؿ التكشػلػجيا
الستصػرة واألفكار السبتكخة.
 .1أهمية المجن العممية:

تأخح أىسية السجف العمسية عجة أبعاد أوليا التشسية السحمية فالسجف العمسية تعسل عمى تشسية السشصقة

السقامة بيا مغ خالؿ خمق فخص عسل وجعل السشصقة جحابة لالستثسارات والسداىسة في تصػيخ الرشاعات
السحمية والسحافطة عمى قجرتيا التشافدية واستغالؿ السػاد الخاـ السحمية ،أما البعج التالي فيػ جػىخ عسل

السجف العمسية اال وىػ نذخ ثقافة االبتكار وتشسية وتعديد الرشاعات التي تختكد عمى مخخجات البحث
واالبتكار العمسي ،وبالتالي الخفع مغ روح السبادرة والتسيد خاصة في مؤسدات البحث العمسي السختبصة

بالسجيشة وفيسا يخز البعج الثالث تشسية القصاع الرشاعي باعتباره الدبيل األمثل لتحقيق أىجاؼ التشسية

االقترادية بعيجة السجػ ،وانصالقا مغ أىسية تشػيع مرادر الجخل القػمي وإيجاد بيئة أعساؿ مالئسة تمعب
السجف العمسية دو ار فعاال في تػفيخ الجراسات والبحػث واالستذارات العمسية والعسمية ومداعجة السؤسدات
الرغيخة والستػسصة لتصػيخ مشتجاتيا وتحجيج السذاكل والتحجيات التي تػاجو الرشاعة ووضع الحمػؿ ليا
ولتصػيخ السشتجات ورفع جػدتيا وخفس تكمفتيا وايجاد أفكار وابتكارات صشاعية ججيجة.

تعج السجف العمسية أداة ميسة في تحقيق التشسية السدتجامة وىحا لتفعيميا البعج التكشػلػجي والجور

الحؼ تقػـ بو مغ خالؿ تجسيع عجة فػاعل في الداحة االقترادية مغ أجل تحقيق كفاءة العسل الستكامل
والسذتخؾ بيشيا تتسثل ىحه العشاصخ في كل مغ مؤسدات البحث العمسي مغ جامعات ومخاكد بحث ومخابخ

والعشرخ الثاني عبارة عغ السؤسدات الرغيخة والستػسصة أو الشاشئة الستجدجة في حاممي السذاريع
والعشرخ الثالث عبارة عغ مرادر الجعع مغ قصاع عاـ وخاص فالعسل الستكامل في اشار ىحه السجيشة

يكخس التقشية ويعصي بيئة مالئسة تساما لألفكار السبتكخة ومذاريع البحث والتصػيخ ويقمل السخاشخ السحيصة

بالسذاريع الشاشئة في حيغ أف القصاع العاـ سيدتفيج مغ الكيسة السزافة ليحه السذاريع في مقابل التدامو
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بتػفيخ كافة التدييالت والحػافد واالستس اخرية ليا والقصاع الخاص سيجج الحمػؿ واألفكار التقشية لمسذاكل

التي تػاجيو في ىحا التجسع وتقجيع الجعع الستػاصل ليا مغ خالؿ وضع االستخاتيجيات التشافدية إقميسيا

وعالسيا ،وإيجاد بشية أساسية متصػرة وبيحا تثبت السجف العمسية أىسيتيا وفعاليتيا.

يحقق إنذاء السجف العمسية فػائج كثيخة لمقصاع الرشاعي ،فيي البيئة السشاسبة الزدىار وتصػر

مختمف الرشاعات سػاء الشاشئة أو القائسة بحج ذاتيا ،فتخصيط السجف العمسية عمى أساس تذابو
اختراصات الرشاعات التي تتذابظ مجخالتيا ومخخجاتيا يؤدؼ إلى تكامل ىحه الرشاعات فيشعكذ ذلظ

إيجاباً في تخفيس تكاليف إنتاجيا ويحقق ليا مدايا اإلنتاج الكبيخ .كسا يداعج تجسيع السرانع في مشصقة
واحجة مغ استغالؿ الخجمات والتدييالت الستاحة ضسغ السجف العمسية كالسخافق العامة وغيخىا مسا يشعكذ

عمى خفس التكاليف االستثسارية الثابتة .ومغ جانب آخخ فإف انتذار السجف العمسية في أؼ بمج يعػد عميو

بالعجيج مغ السشافع كتػفيخ فخص العسل ،واجتحاب االستثسارات األجشبية ،ونقل وتػشيغ التقشية ،وتعديد قجرة
السشتجات الػششية عمى السشافدة في األسػاؽ السفتػحة ،وااللتداـ بالستصمبات البيئية ،وتػسيع رقعة البشية
األساسية مغ الخجمات في البمج ،باعتبار أف السخافق العامة والتجسعات الدكانية السددىخة تجاور السشاشق

العمسية أيشسا وججت .كسا أف تػفخ اإلدارة الستخررة تداعج في السحافطة عمى الشطافة وتذجيع
السسارسات غيخ الزارة بالبيئة واالستثسارات في مجاؿ التكشػلػجيا الشطيفة.
.2

1

أهجاف المجن العممية:

تيجؼ السجف العمسية أساسا إلى خمق بيئة مػائسة لجعع السذاريع السبتكخة الشاشئة خاصة التكشػلػجية
مشيا ،وذلظ لمسخاشخ التي تتعخض ليا ىحه السذاريع والتي قج تحج مغ نذاشيا في الدشػات األولى

لطيػرىا .في إشار ىحا اليجؼ األساسي تشجرج مجسػعة مغ األىجاؼ الفخعية ىي كسا يمي>

2

 االستغالؿ التجارؼ لشتائج البحػث وبشاء صالت بيغ القصاعات البحثية واإلنتاجية والخجمية لتحقيق
الشسػ االقترادؼ والتشسية التكشػلػجية مغ خالؿ رفع السيشية وزيادة قجرة العسالة عمى استيعاب

التكشػلػجيا واالرتقاء بيع لجرجة خمق األفكار ،وتعديد ميارات اإلدارة مسا يحدغ مدتػػ جػدة
السشتجات السحمية وبالتالي تعديد القجرات الترجيخية لمبالد خاصة فيسا يتعمق بالتكشػلػجيا الفائقة

والبحػث في مجاؿ اإلنتاج.

 التدخيع في عسمية نقل السعخفة والتكشػلػجيا الفائقة الججيجة (عمى حج سػاء داخل أو خارج البالد).

 دعع السذاريع الرغيخة والستػسصة التكشػلػجية والذخكات السبتكخة الشاشئة بسداعجتيا عمى تػسيع
مجاؿ نذاشيا ودعع روح السبادرة لجييا وبالتالي تحقيق التشسية الرشاعية.

 تػفيخ امتيازات خاصة لمخفس مغ تكاليف البحث والتصػيخ ،وبالتالي تدخيع عسمية دخػؿ التقشيات
الشاشئة إلى األسػاؽ التشافدية العالسية.

 1رٕظ ُ١اٌّذْ اٌصٕبػ١خ ٚإداسرٙب "اٌّذْ اٌصٕبػ١خ صذ٠مخ اٌج١ئخ "ٚ ،سلخ ػًّ لذِذ وبلزشاذ ٌّدٍظ ِذٕ٠خ حّبح ،عٛس٠ب ،2003 ،ص .2
Shenhar , The PROMIS Project: Industry and University Learning together, International Journal of Technology
Management, Vol. 8, Nos. 6/7/8, 1993, pp 612-613.
2
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 خمق بيئة مشاسبة لجحب رؤوس األمػاؿ األجشبية وتجييد رأس الساؿ السحمي مغ أجل استيعاب
وإنتاج السعخفة والتكشػلػجيا الحجيثة.

 دعع التعاوف الجولي واستغالؿ الخبخات العالسية لتدييل انصالؽ الذخكات الشاشئة في األسػاؽ
العالسية ،وخمق فخص ججيجة لمبحث جشبا إلى جشب خاصة مع التػجو نحػ التقشيات الحجيثة مثل
تكشػلػجيا الشانػ والتكشػلػجيا الحيػية وتكشػلػجيا السعمػمات.

 تعديد الخوابط بيغ الرشاعة والجامعات مغ أجل رفع مدتػػ التشسية واالستغالؿ الفعاؿ لإلمكانيات
الستاحة في الجامعات.

 خمق قيسة مزافة في عسميات اإلنتاج القائسة عمى التكشػلػجيا وذلظ باالستغالؿ األمثل لجسيع
اإلمكانيات السػجػدة في القصاع العاـ والخاص لسداعجة الذخكات التكشػلػجية الشاشئة عمى التصػر
والتػسع في األسػاؽ العالسية.

 خمق قيسة مزافة في عسميات اإلنتاج القائسة عمى التكشػلػجيا وذلظ باالستغالؿ األمثل لجسيع
اإلمكانيات السػجػدة في القصاع العاـ والخاص لسداعجة الذخكات التكشػلػجية عمى التصػر والتػسع

في األسػاؽ العالسية.

 الحخص عمى تشفيح السخصصات السصمػبة لمػصػؿ إلى الشتائج السخجػة لكل األشخاؼ مغ خالؿ

تحجيج مػاعيج لالجتساعات والسؤتسخات والتػفيق بيغ السخاكد األكاديسية والبحثية والسشطسات

الرشاعية واإلنتاجية السختمفة.

 بشاء عالقات مباشخة ووثيقة مع السجف العمسية األخخػ في جسيع أنحاء العالع مغ أجل تعبئة كل
وسائل تجفق السعمػمات ،وإنذاء القشػات الالزمة لتبادؿ التكشػلػجيا بسا في ذلظ صياغة األنطسة
وتقجيع الخجمات االستذارية في مجاؿ السمكية الفكخية ،وصياغة السعخفة التقشية والتسػيل والخجمات

السساثمة.

 تذجيع االبتكار وثقافة السشافدة الخالقة بيغ الذخكات السشتدبة في السجيشة والسؤسدات القائسة عمى
السعخفة.

كسا يسكششا إضافة بعس األىجاؼ الثانػية كالتالي>1

 تصػيخ ميارات رفيعة السدتػػ قادرة عمى إدارة السذاريع السبتكخة.

 تذجيع البحث العمسي في السجاالت ذات الرمة لألولػيات واحتياجات عالع األعساؿ الػششية.
 تذجيع االبتكار التكشػلػجي.

 تذجيع االحتزاف وإنذاء الذخكات السبتكخة مغ خالؿ تعديد نتائج البحػث.
 تذجيع السذاريع السبتكخة ذات الكيسة السزافة العالية.
1

Selon la loi n°2001-50 du 3 mai 2001 relative aux entreprises des pôles technologiques telle que modifiée et
complétée par la loi n°2006-37 du 12 juin 2006, loi tunisienne.
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 االستقصاب السؤسدات االقترادية التي تقػـ عمى االبتكار التكشػلػجي وتشسية البحػث واألنذصة.
 تحفيد خمق فخص العسل ،وخاصة لخخيجي التعميع العالي.
 تحديغ القجرة التشافدية لمسؤسدات الػششية
 تذجيع الذخاكات بيغ الخػاص.

 تذجيع االستثسار األجشبي السباشخ.

المظمب الثاني :الفخق بين مرظمح المجن العممية والمرظمحات المذابهة

يسكغ أف نرادؼ في معخض بحثشا في ىحا السجاؿ بعس السرصمحات القخيبة والسفاليع

والسذابية ،والتي قج يكػف أبخزىا> مجسعات الرشاعية والسجسعات العمسية ،وفيسا يمي تبياف لسفيػـ كل

مشيسا:

1

 مجسعات األعساؿ  (Business Parks):ىي عبارة عغ مداحة تجسع فييا العجيج مغ السباني
السكتبية ،وكل األعساؿ التي تجخؼ عمى مدتػاىا ىي أعساؿ تجارية فقط وليدت صشاعية .يكثخ
وجػدىا في الكثيخ مغ الزػاحي وأشخاؼ السجف حيث يكػف إنذاؤىا رخيرا بدبب انخفاض أسعار

األراضي ،وانخفاض تكاليف إنذاء السباني الػاسعة (ليدت بالزخورة مختفعة) ،كسا يشتذخ وجػدىا

أيزا بالقخب مغ الصخؽ الدخيعة أو الصخؽ الخئيدية.

 السجسعات الرشاعية  (Idustrial Parks):ىي مشصقة محجدة مخررة لغخض التشسية
الرشاعية ،يسكغ اعتبارىا كيانات أكبخ أىسية وثقال مغ مجسعات األعساؿ أو كسا تدسى أيزا

مجسعات السكاتب والتي تزع مكاتب وبعس الرشاعات الخفيفة ،بجال مغ أف تزع صشاعات
ثقيمة .

 السجسعات العمسية  (Science Parks):تسثل ىحه السجسعات السشطسات القائسة عمى الذخاكة
القائسة بيغ القصاع العاـ والقصاع الخاص عمى السدتػػ اإلقميسي أو السحمي ،والتي تخبط بيشيسا
بذكل وثيق عغ شخيق مشطسات البحث والتصػيخ واألوساط البحثية ،كسا تقػـ بيحا الجور في كثيخ

مغ األحياف بيغ األشخاؼ ذات السرمحة اآلخخيغ مثل اإلدارات اإلقميسية ،مشطسات ووكاالت

التشسية ،مخاكد االبتكار ،حاضشات األعساؿ ومشطسات تسػيل البحث والتصػيخ ورأس الساؿ
االستثسارؼ.

تختمف مجسعات البحػث والتكشػلػجيا الجامعية عغ غيخىا مغ السجسعات العمسية والتكشػلػجية في

أنيا تكػف عسػما مغ إنتاج مؤسدة بحثية رائجة أو بالتعاوف معيا ،فسعطع مجسعات البحػث تكػف تابعة

لجامعة أو أكثخ ،ومع ىحا فإف ىشاؾ استثشاءات حيث تكػف بعس ىحه السجسعات تابعة لسختبخات وششية أو

 1ثٍّٙذ ٞػجذ اٌ٘ٛبة ،ثٓ أحغٓ صالذ اٌذِ ،ٓ٠دّؼبد اٌجحٛس ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب وآٌ١خ ٌزفؼ ً١اٌؼاللخ االعزشار١د١خ اٌدبِؼخ-اٌصٕبػخ ،اٌٍّزم ٝاٌذٌٟٚ
اٌشاثغ حٛي ِٛظٛعٔ :ظُ االثزىبس ،اٌدبِؼخ ٚاإللٍ ،ُ١خبِؼخ ثشج ثٛػش٠ش٠ح ،اٌدضائش 25/24/23 ،عجزّجش  ،2014ص .8-7
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مرادر أخخػ لمتكشػلػجيا واالبتكار ،أو تكػف قخيبة مشيا .مغ ىشا فإف مرصمح "مجسعات البحػث
والتكشػلػجيا الجامعية" يذسل كل ىحه الحاالت.

يتسثل العامل الخئيذ في التفخقة بيغ السجسعات التكشػلػجية والسجسعات الرشاعية في التفاعل

اليادؼ ما بيغ الذخكات السشطسة إليو ومؤسداتو البحثية ،حيث قج يذسل ىحا التفاعل تػفيخ التجريب وفخص
العسل لمصالب ،االشتخاؾ في السخافق والسعجات أو إجخاء بحػث مذتخكة .باإلضافة إلى ذلظ فإف معطع
مجسعات البحػث والتكشػلػجيا الجامعية تذتخط وجػد جامعة ضسشيا ،وىحا قج يذسل مخابخ البحػث ،أماكغ

إجخاء التجارب ،مخافق التعميع والتجريب ومكاتب نقل التكشػلػجيا .تجخؼ ىحه السخابخ عسميات البحث
والتصػيخ داخل مشذآتيا ،كسا تػضف عجدا كبي اخ مغ العمساء والعساؿ التقشييغ السحتخفيغ ،ويشتج عشيا

مشتجات أو عسميات يكػف أساسيا االكتذافات العمسية والتكشػلػجية .مسا سبق يتزح لشا أف السجسعات

التكشػلػجية والسجسعات الرشاعية ال تحقق شخوط مجسعات البحػث والتكشػلػجيا بالخغع مغ أف العجيج مسغ
يشتسػف إلى األوساط البحثية يخمصػف بيغ ىحه السفاليع.

تذتخؾ ىحه السرصمحات في نقصة جج ميسة أال وىي التجسيع فكل مشيا عبارة عغ مجسع لكغ

فػاعميا ىي التي تختمف ،تعسل كل مغ السجف العمسية والعشاقيج الرشاعية وأقصاب التشافدية عمى تجسيع
عجة عشاصخ فعالة في التشسية االقترادية لكغ تختمف مغ مجسع آلخخ حدب شبيعة ىحا األخيخ واالىجاؼ

السخاد الػصػؿ ليا ليحا سشقجـ مفيػـ كل مشيا لتػضيح نقصة االختالؼ>

أوال :العناقيج الرناعية (cluster) :وتعشي كمسة العشقػد تجسع الحؼ يزع مجسػعة مغ شخكات التي تجسع
بيشيا عػامل مذتخكة كاستخجاـ تكشػلػجيا متذابية أو االشتخاؾ في القشػات التدػيكية ذاتيا أو االستقاء مغ

وسط عسالة مذتخؾ أو حتى االرتباط بعالقات أمامية وخمفية فيسا بيشيا .ويزع ىحا التجسع كحلظ مجسػعة
مغ السؤسدات السختبصة بو والجاعسة لو ،والتي يعتبخ وجػدىا ضخورة لتعديد تشافدية أعزاء التجسع،

وتيجؼ العشاقيج الرشاعية إلى تجاوز فكخة التجسع السجخدة إلى اإلرادة الحكيكية لمتعاوف والتشديق بيغ
عشاصخ الدمدمة السختمفة تؤدؼ في نياية األمخ إلى تحقيق ربحية أعمى لمجسيع ،مغ خالؿ خمق وسط مغ

السشافدة التي تؤدؼ إلى رفع اإلنتاجية .وىي الفكخة التي تقف في جػىخىا في وجو الشطخة التقميجية

لمرشاعة ،والستسثمة بالقصاع الحؼ يذسل جسيع الرشاعات ذات اإلنتاج الشيائي الستذابو ،والسختبط غالباً
1
بالتخدد في التشديق والتعامل بيغ الستشافديغ واالعتساد األكبخ عمى الجعع والحساية الحكػمية دوف غيخىا.
ثانيا :أقظاب التنافدية (pôle de compétitivité):تعج ىحه األقصاب مشاشق تجسع لمسؤسدات تتدع
عادة بشفذ السيدة التشافدية وأىع مذتخؾ بيشيا ىػ االبتكار أؼ أحج أىع محاور استخاتيجية األقصاب وتيجؼ

عسػما الى "تعديد تشافدية وجاذبية اإلقميع مغ خالؿ جحب قجر ميع مغ األنذصة السشتجة ،عػامل اإلنتاج
الشذصة (رؤوس األمػاؿ ،التجييدات ،السؤسدات ،السػارد البذخية السؤىمة) ،وىػ البعج اليجػمي بل ويتعجاه

 1غشش ٟدمحم ،اٌؼٕبل١ذ اٌصٕبػ١خ وّذخً ٌزؼض٠ض ِىبٔخ اٌّؤعغبد اٌصغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ف ٟااللزصبد اٌدضائش 3 ،ٞاألوبد١ّ٠خ ٌٍذساعبد االخزّبػ١خ
ٚاإلٔغبٔ١خ ،لغُ اٌؼٍ َٛااللزصبد٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ اٌؼذد  - 13خبٔف . 2015 ٟص .5
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إلى البعج الجفاعي والحؼ يتسثل في الحفاظ عمى السؤسدات السػجػدة عمى اإلقميع وتخويج صػرة ايجابية
عشو .السؤشخ األساسي لجاذبية اإلقميع ىػ معجؿ خمق السؤسدات الججيجة أو تػسع السؤسدات الحالية ،وأف

معجؿ العسالة الججيجة يعج مؤش اخ اجتساعيا لجاذبية اإلقميع ،واليجؼ السشذػد ىػ الدساح ،عمى غخار

التجارب الجولية في ىحا السجاؿ ،بانصالؽ مذاريع مبتكخة مػجية ،نحػ الدػؽ تخفع مغ تشافدية البمج إقميسيا

ودوليا ومػاكبة السقاوالت والفاعميغ األكثخ شسػحا والقادريغ عمى إحجاث األقصاب التشافدية واالبتكار عالي

السدتػػ.

1

ما يسكششا استشتاجو ىػ أف السجف العمسية ىي تصػر شبيعي لسرصمح السشاشق الرشاعية في ضل اقتراد

السعخفة فالسجف العمسية ىي مشاشق صشاعية تقشية يديخىا مخترػف أكفاء غايتيع األساسية زيادة ثخوة

السجتسع مغ خالؿ تعديد ثقافة االبتكار والتشافدية لمسؤسدات عمى أساس السعمع والسعخفة والتقشية بتػفيخ
قاعجة بيانات بيغ قصاعات البحث والسؤسدات واألسػاؽ .وتداىع السجف العمسية في تػفيخ البشية التحتية
والخجمات الستقجمة الالزمة لتكػيغ تكتالت صشاعية ،وبيئة أعساؿ اقترادية متخابصة متكاممة ،تداعج في
تشسية صشاعات تقشية ذات أبعاد استخاتيجية لمتشسية السدتجامة (بأبعادىا االقترادية واالجتساعية والبيئية).

وقج أثبتت السجف العمسية نجاحيا حػؿ العالع كبيئة محفدة ،ليا دور ميع في بشاء ميدة تشافدية عالسية

متقجمة ،ساىست بفاعمية في تشسية مدتجامة لألقاليع والجوؿ الرشاعية ،والعجيج مغ الجوؿ شبة الرشاعية،
والجوؿ الشامية (الستسيدة بشجاحيا االقترادؼ) ،التي أنذئت فييا ىحه السشاشق باإلضافة إلى تػفيخ فخص

العسل ،واجتحاب االستثسارات األجشبية ،ونقل وتػشيغ التقشية ،وتعديد قجرة السشتجات الػششية عمى السشافدة

في األسػاؽ السفتػحة ،وااللتداـ بالستصمبات البيئية ،وتػسيع رقعة البشية األساسية مغ الخجمات في البمج.

2

يػجج حػؿ العالع أنساط ومدسيات مختمفة لمسجف العمسية أو السشاشق التقشية مشيا> ومجسعات العمػـ،

حجائق التقشية ،مجسعات العمػـ ،مجسعات األبحاث ،مخاكد االبتكار ،واحات السعخفة ،التكتالت التقشية،
وقخػ السعخفة وتػجج في جسيع السجف العمسية مخاكد أبحاث ومعامل ومشذآت تعميسية وخجمات مخكدية
وحاضشات األعساؿ والعجيج مغ الحػافد االقترادية والتدييالت وقشػات الجعع.

المظمب الثالث :خرائص المجن العممية

تختمف السجف العمسية مغ بمج آلخخ حدب خرػصية االقتراديات فسشيا مجف تخمق مغ أجل تشػيع
االقتراد ومشيا مغ تقاـ بيجؼ تعديد ميدة في قصاع رائج ومشيا مغ تيجؼ لتحقيق حمقة وصل بيغ
مؤسدات البحث العمسي وعالع األعساؿ ليحا ال يسكغ حرخ خرائريا فيي متذعبة لكغ يسكغ تقجيع شخح

ألىع الشقاط التي تذتخؾ فييا ىحه السشطػمة وىي>

1

Conseil économique social et environnemental (CESE), Rapport annuel sur l’État de la France, les poles de
compétitivités, France, 2017, p59.
 2ثٛص٠بْ ساظ١خ ،إٌّبغك اٌصٕبػ١خ اٌزمٕ١خ ٚدٚس٘ب ف ٟرحم١ك اٌزّٕ١خ االلزصبد٠خ ٌٍدضائش أطاللب ِٓ ردبسة ثؼط اٌذٚي :وٛس٠ب اٌدٕٛث١خ ّٔٛرخب،
ِدٍخ األوبد١ّ٠خ األِش٠ى١خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛخ١ب (أِبساثبن) ،رىغبط ،اٌّدٍذ  ،02اٌؼذد  ،2011 ،03ص.74
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أوال :االختراص
في ضل اقتراد السعخفة تدعى معطع الجوؿ اما لتحديغ مكانتيا القائسة في ىحا السجاؿ أو

دخػؿ مزسار الدباؽ ليحا نجج أف اغمبية السجف العمسية تػجييا تقشي شبعا ال يسكششا حرخىا في
الجانب التقشي فيشاؾ مجف متخررة في مجاؿ الرشاعات الخائجة كرشاعة البتخوكيساويات

وصشاعة الديارات .وتعج الرشاعات التقشية السجاؿ الجحاب الحؼ تمعب فيو السجف العمسية دو ار رائجا
ومغ االختراصات التي تتػجو ليا عجة ما يمي>
 تقشية السعمػمات واالتراؿ

 الرشاعة الجوائية والتقشية الحيػية
 تقشية الشانػ والصاقة الشطيفة
 تقشيات التحمية

 البيئة والصاقات الستحجدة
 الفزاء والصيخاف

 االلكتخونيات والكسبيػتخ

تعسل السجف العمسية برفة عامة عمى دعع السذاريع الشاشئة السبتكخة ميسا كاف تخرريا

وىحه الخاصية األولى التي تتسيد بيا ىحه اليياكل ،إضافة الى الدعي لتصػيخ آليات تحػيل
مخخجات البحث العمسي والتصػيخ التقشي إلى مشتجات صشاعية ،إضافة إلى تقجيع الخجمات العمسية
الستخررة في مجاالت السعمػمات والشذخ العمسي وتدجيل بخاءات االختخاع.
ثانيا :االرتباط بالجامعة:

مػقع السجيشة العمسية لو داللة قػية عمى مجػ تأثيخىا عمى السجتسع واقتراد الجولة وغالبية السجف

القائسة في العالع مشذأة عمى أراض تستمكيا الجامعة ،بل إف حػالي < %8مغ السجف العمسية مقامة داخل
الحخـ الجامعي نفدو (كسا يبيغ الذكل  )8-8مسا يؤكج العالقة الػثيقة بيغ السجف العمسية والجامعة .وىشاؾ
بصبيعة الحاؿ مجف عمسية عجيجة ال تقع عمى أرض تابعة لمجامعة إال أف ىحا ال يعشي عجـ وجػد عالقة

بيشيا وبيغ الجامعة ،فالكثيخ مشيا تقع قخيبة مغ الجامعة أو بجػارىا .كسا أف ممكية السجف العمسية عادة ما

تتخاوح بيغ ممكية كمية أو جدئية لمجامعة وممكية كمية أو جدئية لسؤسدة تابعة لمجامعة وممكية خاصة

لسؤسدة تتعاقج مع جامعة أو اتفاقية شخاكة بيغ قصاع خاص وجامعة ىحا ما يؤكج أنو لصالسا ارتبصت السجف
العمسية بالجامعة ومؤسدات البحث العمسي عمى اعتبار أنيا تدتقي مشيا األفكار السبتكخة والحمػؿ السبجعة.

1اٌحذائك اٌؼٍّ١خ ٚإٌّبغك اٌزمٕ١خِ ،شخغ عجك روشٖ ،ص .28-26
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اٌشىً ) :(1-1اسرجبغ اٌّذْ اٌؼٍّ١خ ثبٌدبِؼخ

9%
4%
11%
48%
28%

يبعد عن الحرم الجامعي بـأقل من kms 5

داخل الحرم الجامعي أو قربه

يبعد عن الحرم الجامعي بأكثر من kms 20

يبعد عن الحرم الجامعي بـ kms 5-20
بعيد عن الحرم الجامعي

Source : ISAP 2013

ثالثا :التمهيل
يذسل تسػيل حجائق العمػـ عجة أنػاع حدب مخاحل انذائيا مغ الترسيع إلى التشفيح .كسا تختمف

آليات التسػيل باختالؼ شبيعة االستثسارات التي يسكغ أف تكػف مغ نػعيغ> االستثسار السباشخ في البشية
التحتية السادية واالستثسارات في السذاريع والذخكات في السجيشة .يعتسج التسػيل العاـ عمى نيج شػيل
األجل وىػ يجعع مخاحل الترسيع والبشاء وانذاء البشى التحتية لمسجيشة ،ويجخل الخػاص الحيغ يقجمػف

قخوضاً أفزل لالستثسارات في العسميات اإلنتاجية وتسػيل السذاريع السخاشخة السشتدبة لمسجيشة .كسا أنو ال
يسكغ اغفاؿ مرادر التسػيل األخخػ مثل الػكاالت الستخررة واالتفاقيات الجولية .تػفخ وكاالت التسػيل

الستخررة التي غالباً ما تكػف ليا صالت خاصة مع الييئات العامة أو الجولية التسػيل ليذ فقط لزساف
اإلنذاء األولي لمسجف العمسية ،ولكغ أيزاً لتذجيع الذخكات السبتكخة عمى االستثسار في ىحه السجف بدبب
وضعيع الخاص والسخاشخ العالية التي تػاجييع (العجيج مشيا يعسل عمى أساس غيخ ربحي) ،مثال فإف
وكاالت التشسية اإلقميسية قادرة عمى تقجيع تدييالت ائتسانية مالئسة بذكل خاص لتذجيع االبتكار.

1

وحدب الخبخة العالسية الستخاكسة فاف السجف العمسية تذتخؾ في عجة خرائز مشيا السػقع القخيب

عادة مغ الجامعة ومرادر تسػيل متذابية وتخرراتيا الستقاربة أو السذتخكة في اليجؼ وغيخىا مغ
الخرائز نحكخ مشيا نذخ وتػشيغ التقشية واحتزاف السذاريع الشاشئة أو السخاشخة وىحا ما سشمسدو في

العشرخ التالي مغ خالؿ التعخؼ أكثخ عمى سيخورة السخافقة في ىحه اليياكل.

1

Jean-Eric Aubert et autre, planifier et gérer une technopole en méditerranée « guide d’aide aux directeurs »,
rapport pour le banque mondiale, France, 2010, p75.
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المبحث الثاني :سيخورة عمل المجن العممية

تمعب السجف العمسية دو ار رياديا في تحقيق التشسية السدتجامة سػاء مغ خال تشسية االقميع وجحب

االستثسار غيخ السباشخ أو خمق بيئة ريادية مبتكخة مغ خالؿ مذاريعيا الستبشاة ودعع جػدة وكفاءة
مؤسدات التعميع العالي التي تعج السرجر األوؿ لسجخالت ىحه اليياكل وىحا ما سش اخه في عشاصخ السبحث

التالية>

المظمب األول :األطخاف ذات المرمحة في المجن العممية

ىشاؾ فػاعل أساسية في ىحا الييكل الحؼ يجب أف تتػفخ فيو ثالث حمقات حتى يعسل بكفاءة

وفعالية لتحقيق األىجاؼ السخجػة مشو وىي الجولة القصاع الخاص ومؤسدات التعميع العالي وبجوف ىحه

الحمقات أو احجاىا لغ يكتسل دوره .وىي >

أوال :الجولة

ميسا كانت لجػ الجوؿ مغ احتياشيات مالية أو عػائج استثسارية خارجية أو مخررات تع

استقصاعيا في سشػات الخخاء ،فإف مجسل ىحه العػائج لغ يكػف أقػػ مغ أو تغشى عغ إيجاد قاعجة إنتاجية
متججدة وقابمة لمتػسع والتصػيخ بذكل مدتجيع وتحقيق معجالت لالستثسار الرشاعي خاصة في السجاؿ

التقشي تداىع في تحقيق زيادة الشاتج اإلجسالي الرشاعي لمجولة ومغ ثع تحقيق معجالت مختفعة لمتشسية
1

االقترادية .وتػفخ الجوؿ حدما متفاوتة مغ الحػافد والتدييالت لمسجف العمسية أبخزىا>
 -تدييالت ومدايا ضخيبية

 تبديط اإلجخاءات السختبصة بالتخاخيز والتراريح »الشافحة الػاحجة«. تقجيع إعفاءات مغ الخسػـ الجسخكية والخسػـ السذابية األخخػ. يسكغ لمذخكات االجشبية تحػيل األرباح بجوف قيػد. -اإلعفاء مغ القيػد السفخوضة عمى الترجيخ

 إعفاء مػاد البشاء واآلالت مغ القيػد عمى االستيخاد. أسعار تذجيعية لألراضي 1أِ١ش اٌشفبػٚ ،ٟالغ إٌّبغك اٌصٕبػ١خ ٚإٌّبغك اٌحشح ف ٟاٌذٚي اٌؼشث١خ :اٌصؼٛثبد ٚاٌحٍٛيٚ ،سلخ ثحث١خ ِمذِخ ٌٍٍّزم ٝاٌذ ٌٟٚاٌّٛع َٛثذٚس
إٌّبغك اٌصٕبػ١خ ٚإٌّبغك اٌ حشح ف ٟخزة االعزثّبس ٚرّٕ١خ اٌصبدساد ف ٟاٌٛغٓ اٌؼشث ،ٟغٕدخ ،اٌٍّّىخ اٌّغشث١خ 25-23 ،أوزٛثش  ،2017ص
.10
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 تػفيخ خجمات بشية تحتية مدتقخة مثل الكيخباء ،والسياه ،ونطاـ معالجة السياه العادمة ،ونطاـجسع الشفايات الرمبة ،واالتراالت ،والصخؽ الجاخمية والخئيدية وغيخىا.

يدتمدـ إنذاء مجيشة عمسية تصػي اخ وتػضيحا لسفيػـ ىحه اليياكل ألف بعس السالبدات أدت الى

وضع عػائق أماـ ازدىار فكخة السجف العمسية في بعس الجوؿ لكغ الجور الخئيدي في نذخ الػعي تجاه دور

ىحه السشطػمة تمعبو الجولة وأجيدتيا مغ خالؿ>

1

 تذجيع الجامعات عمى السبادرة بالتخصيط وإنذاء السجف العمسية وذلظ باالستثسار فييا بتخريزاألراضي السالئسة وتقجيع السشح أو السعػنة السالية السبجئية في انذاء بعس مبانييا.

 نقل بعس السؤسدات الحكػمية الخاصة بالبحػث والتقشية أو فخوعيا إلى السجيشة بحدب مػقعياالجغخافي.

 الجعع السالي السبجئي لبعس البحػث التي تخجـ السسمكة عامة ومشصقة السجيشة خاصة. تخريز مشح لمذخكات الشاشئة التي تيتع بشقل التكشػلػجيا أو تصػيخىا لمسداىسة في الخجماتالتي تقجميا حاضشات السجيشة.

 تقجيع حػافد لمذخكات الكبيخة الحجع التي تشتقل عسميات بحػثيا أو تشذئ مخاكد تقشية فيالسجيشة.

 تقػـ إدارات وأجيدة الجولة بتقجيع تدييالت خاصة لمسجيشة والذخكات والسؤسدات التي تشتقلإلييا.

ثانيا :دور الجامعة

تعج الجامعة السيدة التي تكتدبيا السجف العمسية عغ باقي أنػاع السشاشق الرشاعية إذف فيي تمعب

دو ار محػريا في تشذيط السجيشة ونجاح السجيشة يدتمدـ مغ الجامعة ومخاكد بحثيا مجيػدا وتدييالت سػاء
مغ اإلدارة أو مغ الصمبة أو الخخيجيغ نحكخ مشيا>

2

 .8دور إدارة الجامعة

 تعجيل المػائح بيجؼ الدساح رسسيا ألعزاء ىيئة التجريذ بسداولة األعساؿ االستذارية واألبحاث لسجةمحجدة يػـ أو يػميغ أسبػعيا مثال خارج الجامعة كل في مجاؿ تخررو مع إخصار الجامعة بشذاشو

سػاء أكاف مقابل رسػـ أو تصػعا.

 الدساح لألساتحة بسمكية أو عزػية إدارة شخكات صغيخة تيتع بالتقشية واالبتكار عمى أال يكػف ىشاؾتزارب في السرالح.

 -تخريز وضائف ألساتحة يتفخغػف لمبحث ولػ لفتخة محجودة.

 تذجيع األساتحة عمى االبتكار في أبحاثيع وعمى تدجيل اختخاعاتيع. 1اٌحذائك اٌؼٍّ١خ ٚإٌّبغك اٌزمٕ١خِ ،شخغ عجك روشٖ ،ص.58
2اٌحذائك اٌؼٍّ١خ ٚإٌّبغك اٌزمٕ١خِ ،شخغ عجك روشٖ ،ص .58-57
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 -ضع مؤسدات البحػث في الجامعة لمسجيشة.

 وضع بخامج لسداعجة الذخكات الشاشئة في كمية االقتراد واإلدارة بسذاركة مغ الصمبة سػاء شمبةالجراسات العميا أو شمبة البكالػريػس كشػع مغ السذاريع.

 .2دور الصمبة أو حاممي السذاريع>

 -تكػيغ مؤسدات لمخخيجيغ تقجـ بخامج لتػثيق الرمة فيسا بيشيع وبيغ الجامعة مغ جانب آخخ.

 تقجيع العػف السادؼ مغ وقت وماؿ والجعع السعشػؼ لمجامعة حتى تحقق مخك اد مخمػقا بيغ الجامعاتوتتفػؽ في مجاؿ البحػث والتقشية.

 -التخويج لمسجيشة كل في نصاؽ نفػذه.

كسا أف لمجامعة عجة أدوار أساسية أخخػ البج أف تمتدـ الجامعة بأدائيا مغ أجل إنجاح السشصقة وىي>

1

 -تسكيغ السشذآت التي تقصغ السجيشة مغ تػضيف شمبة وأساتحة الجامعة ولػ بػقت جدئي.

 الدساح لألساتحة والصمبة مغ تصػيخ ابتكاراتيع بصخيقة تجارية محتخفة في حاضشة أعساؿ داخل مجيشةعمسية

 تقجيع تدييالت لمسجيشة مغ حيث استخجاـ مخافق الجامعة الحيػية مثل> السكتبات والسختبخات والسعجاتوالبخامج وأنطسة السعمػمات اليشجسية.

 ربط البشية التحتية لمجامعة مثل الكيخباء والسياه والرخؼ الرحي والصخؽ بالسجيشة.المظمب الثاني :التحجيات التي تهاجه المجن العممية وعهامل نجاحها

تػاجو السجف العمسية ككل اليياكل السدتحجثة جسمة مغ السعػقات كسا تجج سبل لمشجاح وعػامل

مداعجة عمى تحقيق دورىا يسكششا اخترارىا في الشقاط التالية>
أوال :التحجيات التي تهاجه المجن العممية:

يعتخض شخيق السجف العمسية العجيج مغ العكبات حتى في الجوؿ الستقجمة والخائجة في ىحا السجاؿ،

يكغ أىع القزايا التي يخاىا معطع الباحثيغ جػىخية ىي كاآلتي: 2

 .8الفجػة الثقافية> تعج الفجػة الثقافية مغ أىع السعػقات التي تػاجييا الذخاكة بيغ الجامعات

والرشاعة ،فيي ال تداؿ تعيق التعاوف الفعاؿ لمجامعة مع عالع األعساؿ ،وقج تػصمت إلحجػ

الجراسات األوروبية في ىحا الرجد إلى أف الخبخاء الحيغ ساىسػا فييا يعتقجوف بإمكانية تجاوز
ىحه الفجػة ،لكغ ىحا يتصمب قيادة جامعية قػية ،فيع أعزاء ىيئة التجريذ لعالع األعساؿ،
وتػفيخ الحػافد والسشذآت لألكاديسييغ لدج تمظ الفجػة .كسا يسكغ لمجامعات أف تديج بذكل كبيخ

مغ جاذبيتيا لمرشاعة مغ خالؿ جعل الذخاكات الرشاعية مغ ضسغ أولػياتيا السمحة،
واستقصاب مجسػعة مغ األكاديسييغ الحيغ سبق وأف عسمػا في الرشاعة.

1أ ّٓ٠ثٓ ػجذ اٌّد١ذ و١بي ،دٚس اٌدبِ ؼبد اٌغؼٛد٠خ ف ٟرفؼِٕ ً١بغك اٌزمٕ١خ ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خٚ ،سلخ ػًّ ِمذِخ إٌ ٝاٌّؤرّش اٌذٌٟٚ
اٌّٛع َٛثـ اٌششاوخ ث ٓ١اٌدبِؼخ ٚاٌمطبع اٌخبص ف ٟاٌجحش ٚاٌزط٠ٛش ،خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ،اٌش٠بض ،اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ،2005 ،ص .45
 2ثٍّٙذ ٞػجذ اٌ٘ٛبة ،ثٓ أحغٓ صالذ اٌذِ ،ٓ٠شخغ عجك روشٖ ،ص .13-12
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 .2نقز االىتساـ بسدألة حقػؽ السمكية وبخاءات االختخاع> كثي اخ ما تػاجو شخاكات الجامعات مع
القصاع الرشاعي قزايا نقل السمكية وحقػؽ امتالؾ التكشػلػجيا السصػرة بالتعاوف مع الرشاعة.
لكغ مع ذلظ فإف معطع الجامعات والذخكات تدعى إليجاد حمػؿ استباقية لتجاوز ىحه العػائق
ومعالجة ىحه القزايا .ونط اخ لتدايج عجد الجامعات الباحثة عغ الذخاكة مع القصاع الرشاعي مغ

أجل الحرػؿ عمى تسػيل يجعع نذاشات البحث والتصػيخ ،فقج أصبح التفاوض عمى شخيقة
إدارة مدألة السمكية الفكخية أم اخ في غاية األىسية .ولديادة ىحه الذخاكات ،فقج شػرت بعس

الجامعات سياسات واتفاقيات مػحجة تدتخجميا مع جسيع الذخكاء الرشاعييغ ...ولديادة الذفافية

وتذجيع التعاوف بيغ الرشاعة والجامعات وضعت ىحه األخيخة سياسات مػحجة ومشطسة تشطع

حقػؽ السمكية ،حيث تختكد عمييا الق اخرات الستعمقة بسدائل كامتالؾ بخاءات االختخاع وتقديع

حقػؽ السمكية .عمى سبيل السثاؿ فقج وضعت بعس الجامعات الكبيخة سياسات لمتشازؿ عمى جدء
كبيخ مغ العائجات قج تتخاوح ما بيغ  29%و %09لرالح الذخكات الخاعية.

 .0التسػيل والتكاليف> إف التحػؿ نحػ شخؽ ومرادر لتسػيل مذاريع أكثخ تشافدية وأداء بجأ تجريجيا
بخمق ثقافة تغييخ في العجيج مغ أجداء الجامعات ،ليحا تػجب عمى الباحثيغ وكحلظ أقداـ

الجامعة بمػرة مػاقف أكثخ تشافدية وريادية وأف يخزعػا لسداءلة أكثخ ججية حػؿ أدائيع.

تػلج ثقافة التغييخ ىحه ديشاميكيات وإبجاعا كبيخيغ مغ ناحية ،فإف عجدا مغ السخاوؼ قج بخزت في
العجيج مغ السؤسدات مشيا:

 خصخ ليسشة شخؼ ثالث مسػؿ ،حيث يدعى لتصبيق السذاريع البحثية قريخة السجػ عمى حدابالسذاريع البحثية شػيمة السجػ ومذاريع البحػث األساسية (إضافة إلى استثسارات البشية التحتية

الالزمة) وذلظ بدبب الحاجة إلى مػاجية تقمز مداعجات الجولة.

 التبعية (أكثخ مغ  )%93لسثل ىحا التسػيل الخارجي قج يتدبب في انخفاض الجػدة ،وكشتيجة لحلظوضع السؤسدة في خصخ نتيجة مرادر الجخل الستقمبة ،والتغصية غيخ الكافية لمتكاليف.

ثانيا :عهامل نجاح المجن العممية:

ما زاؿ أماـ الجوؿ الشامية شخيق شػيل لجخػؿ مزسار التدابق نحػ التكشػلػجيا التي تعج سػؽ

خاضعة لديصخة محكسة .إنيا ليدت مدألة بشاء مجف عمسية وانذاء مشاشق صشاعية في جسيع االرجاء
والتخررات وانسا استخجاـ ىحه الػسائل بذكل فعاؿ مغ أجل تعديد التشسية التكشػلػجية .لجعل السذاريع

السبتكخة رافعة لمقجرة التشافدية والشسػ في القصاعات السيسة وتحديغ نػعية الحياة مغ خالؿ إنذاء ىحه

اليياكل ،والجتياز ىحا الصخيق سيكػف مغ السفيج اتباع خصػات وبجقة التي تطيخ مغ خالؿ التجارب
الشاجحة ويسكششا حرخىا في عػامل رئيدية ىي كاآلتي>

1

1

Jean-Michel Huet et autre, les technopoles moteurs de dévelopement, L'Express – Roularta, « L'Expansion
Management Review », N° 147, Paris, 2012, P 118-119.
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 .8إشخاؾ كل الفاعميغ الخئيدييغ> لتييئة الطخوؼ التي ستجحب االستثسار وتخمق فخص العسل وتحفد
االبتكار ،يجب أف يجعع السجاؿ التقشي كل مغ الجيات الفاعمة العامة (الجولة ،السجتسع السحمي،

الجامعات )...والقصاع الخاص (الذخكات والسرارؼ وشخكات التأميغ .)...في جسيع الشساذج
السالحطة تمعب الجولة عسػما دو ار حاسسا في تػفيخ األراضي وتسػيل البشية التحتية وتقجيع الجعع

السادؼ والفشي (الحػافد الزخيبية ،اإلعانات ،التدييالت الجسخكية) وتعبئة الشرﮐات والسؤسدات
الوطنية ىي عملية ضرورية وأساسية لتشػير مشاريع السخاشخة .وأخي اًخ تتيح الذخاكات مع
الجامعات ومؤسدات البحث العمسي السحمية إنذاء مدارات تجريبية متخابصة مع البخامج الجامعية.

 .2صياغة رؤية واضحة لألىجاؼ االستخاتيجية لمسجيشة> لتكييف العخوض التقشية ومخخجات ىحه
اليياكل مع احتياجات الجولة ومتصمباتيا االقترادية يجب أف تتساشى األنذصة السدتزافة مع

القصاعات التي تعتبخ استخاتيجية عمى السدتػػ الػششي .لمسداىسة مدتجامة في خمق فخص العسل
في البالد وتحقيق التشسية السحمية ،يجب أف تراغ التكشػلػجيا السصمػبة ضسغ إشار سياسة وششية
لالبتكار تحجد القصاعات ذات األولػية (الرشاعة والصاقة والغحاء والخجمات )...مغ حيث العػائج

سػاء السحمية أو الػششية عمى السجػ الصػيل وتجرج أىجافيا في استخاتيجية وششية شاممة وواضحة

السعالع.

 .0نسػذج تسػيل متكامل> يجب أف يتع بشاء نسػذج التسػيل والتذغيل الخاص بالسجيشة العمسية بسذاركة

العجيج مغ الفاعميغ مغ القصاعيغ العاـ والخاص .والتػجو نحػ نسػذج أيغ يتع تقميل السخاشخة
بذكل رئيدي لمسشذئات مغ قبل الجولة والتسػيل مغ قبل الذخكاء السالييغ (ربسا خاص أو

مرادر خارجية) كجدء مغ الذخاكة بيغ القصاعيغ العاـ والخاص عمى وجو التحجيج ،واستغالؿ
القصاع الخاص لمسجيشة كػسيمة الختصاؼ األفكار والحمػؿ لتحقيق التحديغ السدتسخ.

 .8نسػذج أعساؿ ناجح وحػكسة فعالة> تدتشج استجامة التكشػلػجيا السبشية السقامة عمى السجف العمسية
عمى استقاللية اإلدارة واالستقالؿ السالي مسا يسكشيا مغ االستغشاء عمى اإلعانات ،لتعديد شخكات

األبحاث والعسالء إلقامة شخاكات مع الذخكات الخارجية .يتع ضساف اإلدارة في معطع األحياف مغ

خالؿ إنذاء جسعية تزع مختمف الجيات الفاعمة .يجب أف يكػف نسػذجيا قاد اًر عمى دعع زيادة
مكانة السجيشة في االقتراد الػششي عمى مخ الدشيغ والػصػؿ إلى األىجاؼ الدشػية دوف اغفاؿ
التججيج الستػاصل لسػاكبة سخعة سػؽ التكشػلػجيا فسغ السفيج في ىحه الحالة أف نكػف قادريغ عمى
االعتساد عمى ميشية مجيخؼ السػقع ،كسا يجب عمى فخيق الحػكسة أف يػلي اىتساما خاصا الختيار
الذخكات الستبشاة ومبادرات التخويج والتػاصل بيغ السشذئات.

 .9الجاذبية الجولية> يتعمق األمخ بتدػيق العخوض مغ حيث الخجمات السقجمة لمذخكات (مخاكد
السؤتسخات ،السكتبات ،قاعات االجتساعات ،مكتب السداعجة )...لجعل خجمات السجيشة تحقق

التسييد الجولي .سيكػف مغ الزخورؼ إجخاء حسمة إغخاء لمذخكات الػششية والستعجدة الجشديات التي
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يسكشيا اختيار مػقعيا وفًقا لمسدايا المػجدتية واإلدارية التي تقجميا مختمف البمجاف في السشصقة
نفديا .وستكػف الجاذبية أكبخ عشجما يتع وضع إشار تشطيسي محفد مغ حيث االستثسارات لتدييل
تسػيل الذخكات السبتكخة مغ الذباب ودعع مذاريع البحث السقجمة مغ الجامعة ،أيزا فيسا يتعمق

بالزخائب فإنو مغ مرمحة الذخكات الجولية بشاء شخاكات مع السخاكد األكاديسية لخمق عالقات

ثشائية مثسخة .

يتصمب نجاح الرشاعات التقشية في دولة ما تكػيغ بيئة معيشة يتخابط مغ خالليا اإلنتاج ،والبحث

والتصػيخ ،وتأسيذ الذخكات ،وتسػيل السشتجات وإنتاجيا وتدػيقيا ،والخجمات تكػف في مكاف واحج .يدتمدـ
عسل القصاعيغ العاـ والخاص جشبا الى جشب ضسغ إشار ىحه البيئة التي تتكػف مغ بشية تحتية حجيثة

وخجمات متقجمة يسكغ تجديجىا في إشار عػسػ اخنػي مػتػفػاعػل صػشػاعػيػاً وعػمػسػيػاً وتػجػاريػاً بػسػا يػدػسػى السجف

العمسية.

المظمب الثالث :أمثمة عالمية لمجمهعة من المجن العممية
يعج الغخض الخئيدي مغ إنذاء السجف العمسية ىػ تػفيخ البشية التحتية والخجمات الحجيثة السشاسبة

لتكػيغ تكتالت صشاعية وبيئة أعساؿ اقترادية-عمسية متخابصة ومتكاممة ،تخجـ في تشسية صشاعات
تكشػلػجية ذات أبعاد استخاتيجية لالقتراد الػششي والتشسية السدتجامة ولكغ تمعب ىحه اليياكل دو ار يتدع

بالخرػصية بالشدبة لكل اقتراد وىحا ما تثبتو التجارب الجولية التالية>

1

أوال :سنغافهرة:

تعتبخ مشصقة العمػـ التقشية في سشغافػرة ) (Singapore Science Parkواحجة مغ الشساذج
األولية التي تع تصبيقيا في اقتراديات الجوؿ الشامية ،لقج تع اقتخاح ىحا الشسػذج في نياية الدبعيشات

السيالدية لجعع السبادرة الحكػمية ،لتػجيو التشسية االقترادية نحػ استغالؿ التقشيات الججيجة .إف الديشاريػ

الػششي ليحه السبادرة يشصمق مغ كػف أف الرشاعات السكثفة العسالة قج قامت بجورىا في تػضيف السػاششيغ
ولكشيا لغ تخجـ سشغافػرة في السدتقبل لرغخ مداحة البالد ولكػف الجولة السجاورة ليا (الريغ) اصبحت

ىي اآلف السخكد السفزل لمرشاعات التقميجية ذات الكثافة العسالية ،وكػف اف مدتقبل سشغافػرة يكسغ في

الرشاعة التقشية والتي أصبحت تجريجيا القصاع األكبخ ،وكػف أف نذاط البحث والتصػيخ بجأ يزع أقجامو
عمى الصخيق الرحيح لسدتقبل البالد االقترادؼ .

تتزسغ معاييخ اختيار السشذآت الستقجمة ما يمي:

 -ندبة ميدانية البحث والتصػيخ إلى ميدانية التذغيل الكمية.

 ندبة حسمة الجرجات العمسية إلى غيخىع ،وعجد حسمة الجكتػراه والساجدتيخ. -محتػػ التقشية وحجع رأس ماؿ السذخوع .

1أ ّٓ٠ثٓ ػـجذاٌـّد١ذ و١بي ٚآخشِٕ ،ْٚبغك اٌصٕبػبد اٌزمٕ١خ أداح فؼبٌخ ف ٟاٌزّٕ١خ االلزصبد٠خ اٌّغزذاِخِٕ ،زذ ٜاٌش٠بض االلزصبد،ٞ
اٌغؼٛد٠خ ،2005،ص .41-30
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لقج وصمت مشصقة الرشاعات التقشية في سشغافػرة إلى مكانة بارزة حيث يقصغ فييا أكثخ مغ 033

شخكة يعسل بيا أكثخ مغ  ;333ميشجس ،وباحث ،وعالع ،ومػضف %92 ،مشيع مغ حسمة البكالػريػس،

و %8:مغ حسمة الساجدتيخ ،و %82مشيع مغ حسمة الجكتػراه ،وقج حرمت السشصقة عمى السختبة الثانية

في السدح الحؼ أجخؼ في عاـ ;==8ـ لمسشاشق الرشاعية التقشية األكثخ جحبا لمذخكات في مشصقة آسيا

والسحيط اليادؼ  .وكحاؿ مشاشق الرشاعات التقشية األخخػ فإف مشصقة الرشاعات التقشية بدشغافػرة تستاز
بديػلة إمكانية الػصػؿ إلى الجامعات ،ورفالية الحياة فييا.

فالسشصقة تقع بجانب الجامعة الػششية

لدشغافػرة ،وبالقخب مغ معاىج تقشية أخخػ ،مثل معيج ناف يانق وجامعة سشغافػرة الستعجدة التقشيات،
ومحاشة باإلسكاف الجيج ،والسجارس ،والسالعب الخياضية ،إضافة إلى مدتذفى ومخكد تجارؼ.1

وقج ساىست مجسػعة مغ العػامل السيسة في وصػؿ مشصقة الرشاعات التقشية بدشغافػرة إلى ىحه السخحمة

مشيا:

 بيئة وششية مذجعة لمبحث والتصػيخ دعع مباشخ وقػؼ مغ الحكػمة فخيق إدارؼ متسيد -معخفة باألسػاؽ

 -أسعار تأجيخ مشافدة

ثانيا :كهريا

تع التخصيط لسجيشة تايجوؾ العمسية والتي تعج أوؿ مجيشة عمػـ في كػريا ،في ديدسبخ 8=;0ـ .ولقج

شيجت السجيشة كي تكػف حمقة وصل بيغ السعاىج البحثية والجامعات والرشاعات ،وىي اآلف مخكد العمػـ
والتقشية في الجولة .تغصي السجيشة  2;30ىكتار وتبعج  893كيمػمتخ جشػب سيػؿ وحػالي  2<3كيمػمتخ

شساؿ بػساف ( )Pusanو 8;3كيمػمتخ مغ كػانجي ( )Kwangjuتزع حالياً  92مؤسدة و 9وكاالت

حكػمية مغ ضسشيا متحف العمػـ القػمي و; 8وكالة تجعسيا الجولة و :معاىج بيا استثسارات حكػمية

و 28معيجاً بحثياً خاصاً و 0معاىج تعميسية باإلضافة إلى  89معيجاً إضافياً لمسجيشة .ىشاؾ أيزا مجسع

شبي متصػر يزع مدتذفى عاماً ومدتذفى بحثياً وكمية شب ويتسيد مػقع السجيشة بأنو في وسط كػريا
حيث تمتقي تقاشعات الصخؽ الدخيعة لكيػنبػ وىػتاـ .واليجؼ مغ إنذاء مجيشة تايجوؾ العمسية ىػ وضع
نػاة لسجيشة عمسية تدتقصب الذخكات الػششية والستعجدة الجشديات وتقػـ بشقل التقشية الحجيثة وتحػيل

االبتكارات إلى مشتجات .والخصة االستخاتيجية تذسل وصل السجيشة بسجيشة إنذػف ( )Inchonالداحمية
وتحػيل السشصقة إلي و ٍاد يجسع بيغ خرائز وادؼ الديمكػف بػالية كاليفػرنيا بالػاليات الستحجة األمخيكية

ورواؽ االتراالت والحاسػب عمى غخار رواؽ ماليديا لػسائل عخض السخئيات والدسعيات .تتسثل أىع
1

ِِٕ ٝغغ ،ٟٔٛدٚس اٌؼٕبل١ذ اٌصٕبػ١خ ف ٟرفؼ ً١اٌؼاللبد اٌزشبثى١خ ث ٓ١اٌّششٚػبد اٌصغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚاٌّؤعغبد اٌىج١شحّٔ -برج ػبٌّ١خ سائذح
ف ٟاٌّدبي ِغ االشبسح اٌ ٝردشث خ اٌدضائش ،اٌّدٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍذساعبد االلزصبد٠خ ِ :دٍخ د١ٌٚخ ِحىّخ رصذس ػٓ اٌّشوض اٌذّ٠مشاغ ٟاٌؼشث ٟاٌّبٔ١ب-
ثشٌ ،ٓ١اٌؼذد اٌخبِظ شجبغ – فجشا٠ش  ،2019ص.22-21
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مقػمات نجاح تمظ السشصقة في االتفاقيات مع الياباف وألسانيا لمسذاركة في التػسع في السجيشة .كسا أف مياـ

السجيشة ىي تػشيغ التقشية األمخيكية واليابانية في البالد.

1

والسجيشة مقدسة إلى خسدة أقداـ حدب تشطيسيا الحالي وىي>
 السشصقة التعميسية والبحثية وتختز بالبحػث والتشسية
 السشصقة الرشاعية
 السشصقة التجارية

 مشصقة خزخاء لتأميغ مداحات مفتػحة والحفاظ عمى بيئة بحثية جسيمة ومخيحة
 السشصقة الدكشية والحجائق والسشتدىات والسحسيات.

كيػنجبظ تكشػبارؾ ىي مشصقة صشاعات تقشية ىجفيا الخئيدي ىػ أف تتعامل مع التقشية والستصمبات

الخيادية في القخف الػاحج والعذخيغ .وقج أنذئت ىحه الحجيقة الرشاعية في عاـ <== 8شخاكة بيغ جامعة
يشجشاـ ومؤسدات بحػث والحكػمات والذخكات السحمية ،وتذسل في تخصيصيا تذييج مجسع حجيث
الستزافة السؤتسخات إلى جانب السعامل والسخافق الخاصة بالبحػث ومخكد اتراالت ،أقيست السخحمة

األولى مغ ىحه السشصقة عمى مداحة  893ألف متخ مخبع بتكمفة تبمغ حػالي ;< مميػف دوالر .ويقػـ مخكد
الذخاكة بيغ الرشاعة والجامعة في دعع وإنذاء شخكات صغيخة ومتػسصة الحجع تػجو جيػدىا لمتقشيات

الخائجة والسبتكخة .تدعى كيػنجبظ تكشػبارؾ إلى اإلسياـ في حل مذاكل التشسية في السجتسع مثل> مذاكل
البصالة ونقل التقشية الججيجة مغ والى أماكغ مختمفة في العالع ،وكحا تذجيع رأس الساؿ السخاشخ في

السداىسة في السذخوعات الكبيخة والرغيخة مغ خالؿ الحاضشات وأيزا في تصػيخ التقشية السدتخجمة في

الذخكات والسرانع .ويبمغ عجد العامميغ في السجيشة حدب إحرائية 2338ـ نحػ = 28<8يعسمػف في

 298مؤسدة.

تعتبخ مذكمة البصالة في كثيخ مغ دوؿ العالع مغ أىع السذاكل االجتساعية واالقترادية التي تػاجو

حكػمات ىحه الجوؿ والعجيج مغ السشطسات اإلندانية ،ولحلظ فإف مغ ضسغ استخاتيجيات كيػنجبظ

تكشػبارؾ >

 خمق العجيج مغ الػضائف لمعامميغ في ىحه السجيشة بصخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة وذلظ مغ خالؿ
احتزاف السذخوعات الرغيخة التي تخعاىا السجيشة.

 تقجيع السعػنات التقشية لمسذخوعات الرغيخة والسداعجة عمى تصػيخىا.
 تقػػجيع العجيػػج مػػغ فػػخص التػػجريب والتعمػػيع لمعػػامميغ والسػػػضفيغ فػػي تكشػبػػارؾ والعػػامميغ فػػي السذػػخوعات
الرغيخة لمخفع مغ تأىيميع.

 1غشٚث١ب ٔذ٠ش ،خجشاد د١ٌٚخ فِ ٟدبي اٌؼٕبل١ذ ٚاٌزدّؼبد اٌصٕبػ١خ ٌزٛغ ٓ١اٌّشبس٠غ اٌصغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚرفؼ ً١دٚس٘ب ِ-غ إشبسح إٌ ٝردشثخ
اٌؼٕبل١ذ اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثغ١ذ ٞػجذ هللاِ ،-دٍخ االلزصبد ٚاداسح االػّبي ،اٌّدٍذ ٌ 01ؼذد ،04أدساس،اٌدضائش ،عجزّجش  ،2017ص .27
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باإلضافة إلى ىحا تقػـ كيػنجبظ تكشػبارؾ بشقل التقشية الستقجمة مغ أماكغ مختمفة في العالع

وتصػيخ مثل ىحه التقشيات بسا يتالئع مع أىجاؼ ومشيج وإستخاتيجية السجيشة العمسية كيػنجبظ تكشػبارؾ.

1

ثالثا :فنمنجا
في عاـ  8=<2ـ قخر مجمذ مجيشة أولػ إنذاء السجيشة العمسية لتحقق بعجىا فشمشجا القفدات التقشية

في مجاالت مختمفة .ارتكدت فكخة إنذاء مجيشة التكشػبػلذ في مجيشة أولػ الفشمشجية عمى تػليج شخكات

التقشية الستقجمة وتػفيخ كافة الخجمات لتمظ الذخكات بذكل خاص ومداعجة ىحه الذخكات عمى الشسػ
والتصػر والسشافدة الجولية .يقع السخكد الخئيذ لمتكشػبػلذ في ليشانسا بسجيشة أولػ في السشصقة الذسالية مغ

فشمشجا ،وتبمغ مداحتو  ;333متخ مخبع في السخحمة األولى ،وسػؼ ترل ىحه السداحة إلى  29333متخ

مخبع بشياية السخحمة الخابعة مغ تشفيح السذخوع ،ويحتػؼ عمى = 2مبشى يعسل بيا  8933مػضف لجػ 8;2
شخكة مشفرمة ومتخررة في اإللكتخونيات الستقجمة ،وتزع ىحه الػحجة  8833مػضف يعسل بيا 88

شخكة ،حيث يػفخ السػقع فخص عسل إضافية لػ :33مػضف يعسمػف في  98شخكة .تجيخ مجيشة أولػ
التقشية شخكة التكشػبػلذ التي تأسدت في العاـ  8=<2بخأسساؿ قجره  093ألف يػرو ،شخاكة بيغ مجمذ

مجيشة أولػ بشدبة  %93ومجسػعة مغ الذخكات الخاصة األخخػ ،وفي عاـ ;==8ـ تع تحػيل الذخكة إلى

شخكة مداىسة عامة بخأسساؿ قجره  89مميػف يػرو ،وتست زيادتو بشياية عاـ 2330ـ إلى حػالي <2

مميػف يػرو.

وأصبحت مجيشة أولػ السخكد الخئيذ لذخكة التكشػبػلذ والتي تقػـ بإدارة وتػجيو األبحاث والتصػيخ

ٍ
مباف مكتبية ومختبخات وشبكات اتراؿ ،كسا تقػـ الذخكة بتدػيق األفكار
وتقجيع كافة الخجمات مغ
والخجمات وتسػيل السذاريع واألفكار اإلبتكارية ،وذلظ مغ خالؿ التعاوف والتشديق بيغ الػحجات البحثية
السحمية والجيات التسػيمية السحمية والجولية .وقج أدػ نجاح الذخكة في تحقيق سسعة شيبة وعػائج مالية

مخبحة عالية ،إلى التػسع واالنتذار مغ خالؿ إنذاء فخوع ججيجة في مجيشة ىمديشكي ومجيشة فانتا 2.ومغ
أىع أىجاؼ شخكة التكشػبػلذ ما يمي>

 تػفيخ بيئة أعساؿ مشاسبة تسكغ شخكات التقشيات الستقجمة مغ تصػيخ أعساليا عغ شخيق البحثوالتصػيخ واالنفتاح عمى التقشيات والخبخات ذات العالقة ،مسا يديع في إضافة أعساؿ شخكات

ججيجة ذات قيسة مزافة عالية.

 دعع تشسية ونجاح الذخكات مغ خالؿ تػفيخ الخجمات واالستذارات والبخامج السدانجة ،مسايؤدؼ إلى زيادة القجرة التشافدية الجولية لتمظ الذخكات

1

غشٚث١ب ٔذ٠شِ ،شخغ عجك روشٖ ،ص .30
ِ 2صطفِ ٝحّٛد دمحم ،دٚس اٌؼٕبل١ذ اٌصٕبػ١خ ف ٟإداسح ِخبغش إٌّشآد اٌصٕبػ١خ اٌصغ١شح ٚاٌّزٛعطخ (خجشح د١ٌٚخ) ،اٌّؤرّش اٌغٕ ٜٛاٌؼٍّٟ
اٌغبثغ اٌّٛع َٛثـ :إداسح اٌّخبغش ٚالزصبد اٌّؼشفخ ،وٍ١خ االلزصبد ٚاٌؼٍ َٛاإلداس٠خ  -خبِؼخ اٌض٠زٔٛخ ،رٔٛظِ 3-1 ،بسط  ،2009ص .237
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أما مجيشة ىمدشكي فيي تعج مػخك اًد رئيداً لمتعميع العػالي ،والبحث العػمسي ،واالقتراد والتخكد

الدكاني .وتدتزيف ىمديشكي معطع السخاكد الخئيدة لسؤسدات التسػيل العػامة والخػاصة ،مثل الػ ازرات
الحكػػميػة ،وأكاديػسيػة فشػمشػجا ،والتسػيل الػششي الفشػمشػجؼ لألبحاث والتػصػيػخ  .SITRAكسا تزع ىمديشػكي
أربػعة مشػاشق بحثية تعميسية متػخػررػة في التػقػشػية الحػيػية وعػمػػـ الحياة .وتػفخ مجيشة ىمديشكي العمسية

التجارية بيئة تجارية ديشاميكية ومخك اًد لتجسع الخبخات الستخررة في مجاؿ التقشية الحيػية ،وتصػيخ
األدوية والسزادات الحيػية ،وتقشية األغحية والتقشية البيئية ،وتيجؼ ىحه السجيشة إلى تصػيخ نجاحات

الذخكات الفشمشجية في األسػاؽ الجولية،

وزيادة القجرة التشافدية الجاخمية لتمظ الذخكات ،وتقػـ مجيشة

ىمديشكي العمسية التجارية بجور فعاؿ في تػجيو األبحاث األكاديسية لخقي الجولة ورفاىيتيا ،وكحلظ تيتع

السجيشة بالتعاوف التجارؼ بيغ الذخكات السػجػدة في مػقع السجيشة واألبحاث األكاديسية في جامعة

ىمديشكي 1،ومغ أىع أىجاؼ مجيشة ىمديشكي العمسية التجارية ما يمي>

 تحػيل األبحاث األكاديسية لجامعة ىمدشيكي إلى أبحاث تجارية ذات مخدود مالي ،وتفعيلالتعاوف مع جامعة ىمديشكي.

 احتزاف الذخكات الشاشئة الشاتجة عغ األبحاث األكاديسية عغ شخيق الحاضشات التجاريةومداعجتيا لمجخػؿ في األسػاؽ السحمية والجولية

 -دعع وتحفيد التعاوف بيغ الػحجات البحثية والذخكات التسػيمية.

تتكػف السجيشة العمسية في ىمديشكي مغ األجداء الخئيدية التالية>

 جامعة ىمديشكي التي تعتبخ أحج أىع الػحجات التعميسية الستخررة في أبحاث التقشية الحيػية،
الدراعة وحساية الغابات والعمػـ البيئية والتغحية عمى مدتػػ فشمشجا واالتحاد األوروبي.

 مباني الحاضشات التجارية وتجييداتيا ( )Cultivator II( ،)Cultivator Iوتقػـ ىحه الحاضشات
بتػفيخ السكاتب ،السختبخات وسائل االتراؿ ،والخجمات السدانجة مغ مكتبات ،صيانة ،نطافة ،أمغ

وخجمات التغحية والتسػيغ والتخديغ ،كسا تقػـ بتقجيع الخجمات االستذارية

 اإلدارية ،التجارية ،السحاسبية ،السالية ،التسػيمية والقانػنية واالتراالت التجارية.
ٍ
ومباف وحجائق عامة.
 السشصقة الدكشية

 الجروس المدتفادة من التجارب: بالتػجو مغ اقتراد يختكد أساسا عمى إنتاج واستيالؾ مشتجات ممسػسة إلى اقتراد المادؼ يعتسجعمى إنتاج واستيالؾ مشتجات غيخ ممسػسة؛ فإف اقتراد السعخفة اليػـ يفخض عمى الجوؿ ضخورة

ِ1صطفِ ٝحّٛد دمحمِ ،شخغ عجك روشٖ ،ص.239
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إعصاء أىسية كبيخة ليياكل دعع التكشػلػجيا ،والتي تسثل الجدخ الحؼ يػصل األفكار الخيادية إلى

مؤسدات واعجة تداىع بفعالية في التشسية الذاممة.

 -إف انعكاسات إنذاء السجف العمسية عمى التشسية واالقتراد مغ خالؿ التجارب التي تع استعخاضيا

واضحة ،فػجػدىا أضحى ميسا عمى كل األصعجة> الذغل ،التكشػلػجيا ،الرشاعة....،الخ ،وعميو

يجب نذخ الػعي في أوساط السدتثسخيغ ورجاؿ األعساؿ لمسبادرة في االستثسار بيحه اليياكل.

 -في ضػء تدايج الفجػة التكشػلػجية بيغ الجوؿ الستقجمة والجوؿ الشامية ،أضحى لداما عمى الجوؿ

الشامية ،خاصة بحمػؿ القخف الحادؼ والعذخيغ ،األخح بآليات متصػرة ومشيا السجف العمسية التي
أثبتت ججواىا ،وأكبخ دليل عمى ذلظ التجخبة األمخيكية باعتبارىا السشبع الخئيدي لمتكشػلػجيا.

 تمعب الجولة دو ار رئيديا في دعع وتصػيخ السجف العمسية مغ خالؿ تقجيع مجسػعة مغ الخجماتالستسيدة لسداعجتيا في تعديد دورىا وزيادة قيسة خجماتيا ،وذلظ مغ خالؿ تصػيخ االستخاتيجيات

والتخصيط والتشفيح ووضع البخامج الصسػحة مغ أجل تحدغ أداء حاضشات األعساؿ ،واستكباؿ
عسالء ججد وتثكيف السجتسع بجور الحاضشات ،لمسداىسة في تحفيد التشسية االقترادية.

 مغ خالؿ السجف العمسية يسكغ تجاوز مذكمة االقترار عمى استيالؾ التكشػلػجيا دوف إنتاجيا أوتصػيخىا أو السذاركة الفاعمة في صشعيا ،خاصة إذا ما تػفخ لمحاضشات معصيات لإلنجاز التقشي،

وليذ ىحا فحدب ،بل إف نجاحيا وتفعيل دورىا الياـ مخىػف بسشطػمة القجرات والسػارد البذخية
والتقشية.

 إف السجف العمسية ليدت بػصفة سحخية لحل مذاكل حاممي األفكار بل ىي أسمػب عمسي متعارؼعميو دولياً ،لحا فإف السجف العمسية تحتاج إلى ما عخؼ مؤخ اخ بخيادة األعساؿ ،ىحه األخيخة قج

نخترخىا بأنيا السبادرة إلنذاء صشاعة ججيجة أو عسل ججيج مبشي عمى الفخص الستاحة لتتحػؿ إلى

مذخوع رائج ،إذا فالسذخوع الشاجح ىػ الشػاة ،والفكخ الخيادؼ ىػ األساس.
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المبحث الثالث :التنمية التكنهلهجية المدتجامة

استحػذ مػضػع التشسية السدتجامة عمى اىتساـ العالع خالؿ العقػد الساضية وىحا عمى الرعيج

االقترادؼ واالجتساعي والبيئي العالسي ،حيث أصبحت االستجامة التشسػية مجرسة فكخية عالسية تشتذخ في

معطع دوؿ العالع الشامي والستقجـ عمى حج سػاء تتبشاىا ىيئات شعبية ورسسية وتصالب بتصبيقيا فعقجت مغ
أجميا القسع والسؤتسخات والشجوات .ورغع االنتذار الدخيع لسفيػـ التشسية السدتجامة مشح بجاية ضيػرىا إال أف
ىحا السفيػـ مازاؿ غامزا بػصفو مفيػما وفمدفة وعسمية شاممة.

المظمب األول :التظهر التاريخي لمرظمح التنمية المدتجامة

لألجياؿ القادمة حق عميشا في الحفاظ عمى بيئتيا التي ورثشاىا عغ األجياؿ الدابقة وسشػرثيا ليا

ومع ارتفاع معجال انتياؾ البذخية لمبيئة لغ تكػف ىحه األخيخة مدتكبال بشفذ السػائسة لمعير لحا عميشا العسل
عمى الحفاظ عمييا واستجامتيا مغ أجل حياة مدتجيسة ورفالية وعجالة اجتساعية وىحا ميجؼ لو التشسية

السدتجامة التي سشتعخؼ عمييا مغ خالؿ العشاصخ التالية>

أوال :قخاءة في تاريخ التنمية المدتجامة

اف ثخاء المغة العخبية بسفخداتيا واشتقاقاتيا جعل البحث في معشى مرصمح التشسية أم اخ عكيسا .لحا

فاف االتفاؽ حػؿ ىحا السفيػـ ال يكػف اال مغ خالؿ الفيع التاريخي لو ومتابعة أبعاده التاريخية وتصػراتو
الدمشية>

1

ابتجأت السخحمة األولى في بجاية الخسديشيات مغ القخف الفائت ،حيث كاف مفيػـ التشسية يشرب

عمى االستخجاـ األمثل لمسػارد الستاحة بحيث يتدشى الحرػؿ عمى اكبخ إنتاج بأقل كمفة .وعخفت التشسية
آنحاؾ بأنيا تشذيط االقتراد القػمي وتحػيمو مغ حالة الخكػد والثبات الى مخحمة الحخكة والجيشاميكية عغ

شخيق زيادة مقجرة االقتراد لتحقيق زيادة سشػية ممسػسة في اجسالي الشاتج القػمي ،مع تغيخ لياكل اإلنتاج
ووسائمو في االعتساد عمى القصاع الرشاعي ،يقابمو انخفاض في األنذصة التقميجية ويعشي ذلظ تغيخ البيئة

االقترادية وذلظ بالتحػؿ الى اقتراد الرشاعة .وليحا عجت الديادة الدشػية السمسػسة في إجسالي الشاتج

القػمي ومتػسط دخل الفخد السختفع مغ السؤشخات األساسية لمتشسية .وقج حجث مغ جخاء ذلظ خمط بيغ
مفيػـ التشسية والتشسية االقترادية والشسػ االقترادؼ .حيث يذيخ األخيخ الى الديادة الحكيكية في الشاتج
 1حغ ٓ١ػٍٔ ٞٛ١بصش اٌض٠بد ،ٞاٌذٚس اٌدغشاف ٟف ٟرحم١ك اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخِ ،دٍخ وٍ١خ اٌزشث١خ األعبع١خ ،اٌؼذد  ،12خبِؼخ ثبثً ،اٌؼشاق،
خٛاْ ،2013،ص .457-456
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القػمي وفي حرة الفخد مشو خالؿ مجة زمشية محجدة .وىشاؾ ثالثة أنػاع مغ الشسػ> الشسػ التمقائي

Spontaneous Growthوالحؼ يحجث بدبب البعج الدمشي ،والشسػ العابخ  Transient Growthوالحؼ

يحجث بجوف تخصيط مدبق ،والشسػ السخصط

 Planned Growthوىػ نسػ يقػـ بو ويخصط لو

اإلنداف وفق اليات معيشة .اما مفيػـ التشسية االقترادية فيػ يذيخ الى معشى أوسع وأكثخ شسػال مغ الشسػ،

أؼ اف الشسػ االقترادؼ جدء مغ التشسية االقترادية.

اما السخحمة الثانية فيي تبجأ في نياية الدتيشيات الى نياية الدبعيشيات وىي تسثل مفيػما ججيجا يؤكج عمى

كػف التشسية ليدت حالة صساء يتع التعامل معيا مغ خالؿ مؤشخات كسية اقترادية او حتى مجتسعية.
فالسؤشخات جسيعيا ال تذيخ الى التشسية بل تذيخ الى مطاىخ تشسػية .والتشسية عسمية  Processوليدت
مؤشخات قج تكػف نتيجة نسػ بال تشسية .فالتشسية عسمية حزارية شاممة لسختمف اوجو الشذاط في السجتسع
بسا يحقق رفاه اإلنداف وكخامتو وىي بشاء لإلنداف وتحخيخ لو وتصػيخ لكفاءاتو وإشالؽ لقجراتو لمعسل البشاء

واكتذاؼ مػارد السجتسع.

ومغ ىشا انبثقت الشطخية الذاممة الستكاممة لمتشػسية والتي انعكدػت مشح نياية الدػتيشيات فػي نط ػخية

تػػػزيع ثػسار الشسػػ فتذسػل مفػيػـ التكامل الػحؼ يذػسل تجاخػل الجػانب االقتػرادية واالجتساعية والبيئية
والتقشية ،ومشح أواسط الدتيشيات شخح شعار (ما يجب فعمو ىػ ليذ تشسية األشياء بل تشسية اإلنداف).

في نياية الثسانيشيات وبجاية التدعيشيات اتزح لمقائسيغ عمى التشسية اف التشسية تتع بالبذخ ولمبذخ،

وال يسكغ حجوث التشسية اال مغ خالؿ تشسية العشرخ البذخؼ مغ كافة الشػاحي ،االقترادية واالجتساعية

والرحية والتعميسية وغيخىا مغ الجػانب .وقج أوضحت تجارب التشسية خالؿ الشرف قخف األخيخ اف

العشرخ البذخؼ قادر عمى تحقيق التشسية حتى مع نجرة او قمة السػارد السادية في السجتسع  -الياباف ودوؿ
جشػب شخؽ آسيا  -عغ شخيق تحديغ نػعية حياة البذخ وتػسيع الخيارات الستاحة اماـ الشاس بتسكيشيع

مغ الحرػؿ عمى السػارد الالزمة وتصػيخ قجراتيع الفشية والرحية وإكدابيع السعارؼ والسيارات وتحديغ
ضخوؼ البيئة السحيصة بيع.

يدتخجـ مفيػـ التشسية الحجيث ليذيخ الى عسميات التغيخ االيجابي في السجتسع ويدتشج الى خصط

وبخامج عمسية معجة ومجروسة لمػصػؿ الى األىجاؼ السخجػة .وشبيعة عسمية التشسية تؤكج عمى الجانب

االقترادؼ ،أؼ تحديغ الطخوؼ السادية واالقترادية مغ اجل رفع مدتػػ معيذة الفخد وحياتو
االجتساعية ،اؼ عمى التشسية اف تجعل الشاس محػر اىتساماتيا .واف الغخض مشيا ليذ الجخل وحجه او

الجانب االقترادؼ فقط.

ثانيا :مفههم التنمية المدتجامة:

تتكػف ىحه العبارة مغ كمستيغ سشأخح مفيػـ كل مشيسا عمى حجػ:

التشسية> كسا رأيشا سابقا فيحا السرصمح ضيخ بعج الحخب العالسية الثانية ومغ أشيخ معانييا ىػ أنيا
عبارة عغ عسمية ىادفة إلى القزاء عمى التخمف وتصػيخ مختمف فخوع االقتراد الػششي عبخ
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االستفادة مغ الػسائل التكشػلػجية واستخجاميا في شتى السياديغ اإلنتاجية لتحقيق أىجاؼ اقترادية
واجتساعية وثقافية.1

تعجدت اآلراء حػؿ مفيػـ التشسية ويسكغ إيخادىا فيسا يمي>

2

" تعػ ػػخؼ بأنيػ ػػا عسميػ ػػة معقػ ػػجة شػ ػػاممة تزػ ػػع جػانػ ػػب الحيػ ػػاة االقترػ ػػادية والدياسػ ػػية واالجتساعيػ ػػة والثقافيػ ػػة
وااليجولػجية ".

كسا تعخؼ بأنيا الذكل السعقج مغ اإلجخاءات أو العسميات الستتالية والسدتسخة التي يقػـ بيا اإلندػاف

لمػتحكع بقػػجر مػػا فػي مزػػسػف واتجػػاه وسػػخعة التغيػخ والثقػػافي والحزػػارؼ فػػي مجتسػع مػػغ السجتسعػػات بيػػجؼ
إشباع حاجاتو.

وتعػػخؼ كػػحلظ بأنيػػا ضػػاىخة اجتساعيػػة نذػػأت مػػع نذػػأة البذػػخ السدػػتقخ فػداد اإلنتػػاج وتصػػػرت التجػػارة

وضيخت الحزارات السختمفة عمى أرض السعسػرة.

كسػػا تعػػخؼ بأنيػػا نذػػاط مخصػػط ييػػجؼ إلػػى إحػػجاث تغي ػخات فػػي الفػػخد والجساعػػة والتشطػػيع مػػغ حيػػث

السعمػمػػات والخب ػخات ومػػغ ناحيػػة األداء وشػػخؽ العسػػل ،ومػػغ ناحيػػة االتجاىػػات والدػػمػؾ مسػػا يجعػػل الفػػخد
والجساعة صالحيغ لذغل وضائفيع بكفاءة وإنتاجية عالية.

ومغ خالؿ ما سبق فإف ىحه التعاريف تذتخؾ في عجة نقاط أىسيا>


تعتبخ التشسية عسمية شاممة ومدتسخة.



التشسية ىي عسمية تغييخ ونقل لمسجتسع نحػ األحدغ مع االنتفاع مغ التغييخ.

تيجؼ التشسية إلى تشسية السػارد واإلمكانات الجاخمية لمسجتسع.



وعميو فإف التعخيف اإلجخائي لمتشسية كسا يمي> << التشسية ىي عسمية شػاممة ومدػتسخة ومػجيػة وواعيػة تسػذ

جػانب السجتسع جسيعيا ،وتحجث تغيخات كسية وكيفيػة وتحػػالت ليكميػة تدػتيجؼ االرتقػاء بسدػتػػ السعيذػة
لكل أفخاد السجتسع والتحدغ السدتسخ لشػعية الحياة فيو باالستخجاـ األمثل لمسػارد واإلمكانات الستاحة.
السدتجامة> الستػاصمة ،الجائسة حاض اخ ومدتكبال.

أما فيسا يتعمق بسرصمح التشسية السدتجامة فتعاريفو متعجدة ومختمفة فكل ىيئة أو باحث يعخفو

حدب مخجعتيو إال أنو ىشاؾ تعاريف ال يسكغ اغفاليا عشج الحجيث عغ التشسية السدتجامة ويسكششا تقجيسيا

كسايمي>

3

استخجاـ مرصمح التشسية السدتجامة ألوؿ مخة مغ شخؼ مشطسة غيخ حكػمية سشة  8=<3تجعى

بػ  World wildlife fund :وقج تخجست إلى العخبية بعجة مدسيات نحكخ مشيا التشسية القابمة لإلدامة،

لالستسخار ،السػصػلة ،السصخدة ،الستػاصمة،ػ البيئية...إلخ.

 1عبٌُ رٛف١ك إٌدف ،ٟأعبع١بد ػٍُ االلزصبد ،اٌذاس اٌذ١ٌٚخ ٌالعزثّبساد اٌثمبف١خِ ،صش ،2000،ص .300
 2اٌغجزٚ ٟعٍ١خ ،رّ ً٠ٛاٌزّٕ١خ اٌّحٍ١خ ف ٟإغبس صٕذٚق اٌدٕٛة -دساعخ ٚالغ اٌّشبس٠غ اٌزّٕ٠ٛخ فٚ ٟال٠خ ثغىشحِ ،-زوشح ِبخغز١ش ف ٟااللزصبد
غ١ش ِٕشٛسح ،خبِؼخ دمحم خ١عش ثغىشح ،اٌغٕخ اٌدبِؼ١خ  ،2005.2004ص،ص.4.3.
3
ZACCAI Edwin, Développement durable, Encyclopédie de l’Environnement, l’Université Grenoble Alpes,
France , 20-02-2017, p 1, en ligne ISSN 2555-095 url : http://www.encyclopedie-environnement.org/?p=1636.
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أما أوؿ استخجاـ رسسي ليحا السرصمح فيعػد إلى رئيدة وزراء الشخويجHarlem

Brundtland

سشة ;<= 8في تقخيخ مدتقبمشا السذتخؾ لمتعبيخ عغ الدعي نحػ عجالة بيغ األجياؿ ،أيغ عخفت التشسية

السدتجامة عمى الشحػ التالي> «التشسية التي تمبي احتياجات الحاضخ دوف اإلخالؿ بقجرة األجياؿ القادمة
عمى تمبية احتياجاتيا.

بيشسا عخفيا االتحاد العالسي لمحفاظ عمى الصبيعة سشة  8=<3بأنيا " التشسية التي تأخح في

االعتبار البيئة واالقتراد والسجتسع".

في حيغ أف السبجأ الثالث في مؤتسخ األمع الستحجة لمبيئة والتشسية بخيػ دؼ جانيخو فجاء بالتعخيف

التالي> "ضخورة انجاز الحق في التشسية" كسا أشار في السبجأ الخابع أف تحقيق التشسية السدتجامة يشبغي أف ال
يكػف بسعدؿ عغ حساية البيئة وتحكيقيا لغ يكػف إال بتحقيق العجالة في الحاجات التشسػية ألجياؿ الحاضخ
والسدتقبل.

فيسا يعخفيا مجمذ مشطسة التغحية والدراعة  FAOعمى أنيا إدارة قاعجة السػارد الصبيعية وصيانتيا

وتػجيو التغيخات التكشػلػجية والسؤسدية بصخيقة تزسغ تمبية االحتياجات البذخية الحالية والسقبمة برػرة
مدتسخة.

ويمكننا تمخيص هحا المفههم وبعبارة بديظة في التعخيف التالي :التنمية المدتجامة هي تنمية

تدتجيب لحاجات األجيال الخاهنة دون تعخيض قجرة األجيال لمخظخ ،وما ندتنتجه من هحا التعخيف أن

التنمية ال يمكن أن تحجث عمى المجى الظهيل إال إذا كانت فعالة اقتراديا ،عادلة اجتماعيا ،ومالئمة
بيئيا.

المظمب الثاني :أبعاد التنمية المدتجامة
يحتاج تحقيق التشسية السدتجامة إلى إحخاز تقجـ متدامغ في أربعة أبعاد عمى األقل ،ىي األبعاد

االقترادية ،والبذخية والبيئية والتكشػلػجية .وىشاؾ ارتباط وثيق فيسا بيغ ىحه األبعاد السختمفة ،واإلجخاءات
التي تتخح في إحجاىا مغ شأنيا تعديد األىجاؼ في بعزيا اآلخخ .ومغ ذلظ مثال أف االستثسار الزخع في
رأس الساؿ البذخؼ ،والسيسا فيسا بيغ الفقخاء ،يجعع الجيػد الخامية إلى اإلقالؿ مغ الفقخ ،وإلى اإلسخاع في
تثبيت عجد الدكاف ،وإلى تزييق الفػارؽ االقترادية وإلى الحيمػلة دوف مديج مغ التجىػر لألراضي

والسػارد ،وإلى الدساح بالتشسية العاجمة واستخجاـ مديج مغ التكشػلػجيات الشاجعة في جسيع البمجاف ،اذف يعج

االرتباط وثيق بيغ ىحه االبعاد والفرل بيشيا لتحجيجىا أما لتحكيقيا فيجب أف تكػف متػازية وىي كالتالي>

1

أوال :البعج البيئي

يػضح ىحا البعج االستخاتيجيات التي يجب تػافخىا واحتخاميا في مجاؿ الترشيع ،بيجؼ التدييخ

األمثل لمخأسساؿ الصبيعي ،بجال مغ تبحيخه واستشدافو بصخيقة غيخ عقالنية ،حتى ال تؤثخ عمى التػازف البيئي،
1شبػخ ػجذ اٌمبدس ،إٌّبغك اٌصٕبػ١خ ٚأثؼبد اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ ف ٟا ٌٛغٓ اٌؼشثٚ ،ٟسلخ ثحث١خ ِمذِخ ٌٍٍّزم ٝاٌذ ٌٟٚاٌّٛع َٛثذٚس إٌّبغك اٌصٕبػ١خ
ٚإٌّبغك اٌحشح ف ٟخزة االعزثّبس اٌصٕبػٚ ٟرّٕ١ـخ اٌصبدساد ،غٕدخ ،اٌٍّّىخ اٌّغشث١خ 25-23 ،أوزٛثش  ،2017ص .7-5
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وذلظ مغ خالؿ التحكع في استعساؿ السػارد وتػضيف تقشيات تتحكع في إنتاج الشفايات ،واستعساؿ السمػثات

ونقل السجتسع إلي عرخ الرشاعات الشطيفة .ال يسكششا حكيقة حرخ ىحا البعج في مجسػعة نقاط ألنو
مجاؿ واسع ورغع قجمو اال أنو الزاؿ يجحب الباحثيغ لو الرتباشو بكل نػاحي حياة الفخد سشحاوؿ تقجيع

بعس أوجيو كاالتي>

 .8استعساؿ تكشػلػجيات أنطف في السخافق الرشاعية

كثي اخ ما تؤدؼ السخافق الرشاعية إلى تمػيث ما يحيط بيا مغ ىػاء ومياه وأرض .وفي البمجاف

الستقجمة الشسػ ،يتع الحج مغ تجفق الشفايات وتشطيف التمػث بشفقات كبيخة؛ أما في البمجاف الشامية ،فإف
الشفايات الستجفقة في كثيخ مشيا ال يخزع لمخقابة إلى حج كبيخ .ومع ىحا فميذ التمػث نتيجة ال مفخ مشيا
مغ نتائج الشذاط الرشاعي .وأمثاؿ ىحه الشفايات الستجفقة تكػف نتيجة لتكشػلػجيات تفتقخ إلى الكفاءة أو
لعسميات التبجيج ،وتكػف نتيجة أيزا لإلىساؿ واالفتقار إلى فخض العقػبات االقترادية .وتعشي التشسية

السدتجامة ىشا التحػؿ إلى تكشػلػجيات أنطف وأكفأ وتقمز مغ استيالؾ الصاقة وغيخىا مغ السػارد

الصبيعية إلى أدنى حج .ويشبغي أف يتسثل اليجؼ في عسميات أو نطع تكشػلػجية تتدبب في نفايات أو
ممػثات أقل في السقاـ األوؿ ،وتعيج تجويخ الشفايات داخميا ،وتعسل مع الشطع الصبيعية أو تدانجىا .وفي
بعس الحاالت التي تفي التكشػلػجيات التقميجية بيحه السعاييخ فيشبغي السحافطة عمييا .
 .2األخح بالتكشػلػجيات السحدشة وبالشرػص القانػنية الداجخة

التكشػلػجيات السدتخجمة اآلف في البمجاف الشامية كثي اخ ما تكػف أقل كفاءة وأكثخ تدببا في التمػث

مغ التكشػلػجيات الستاحة في البمجاف الرشاعية .والتشسية السدتجامة تعشي اإلسخاع باألخح بالتكشػلػجيات
السحدشة ،وكحلظ بالشرػص القانػنية الخاصة بفخض العقػبات في ىحا السجاؿ وتصبيقيا .ومغ شأف

التعاوف التكشػلػجي سػاء باالستحجاث أو التصػيع لتكشػلػجيات أنطف وأكفأ تشاسب االحتياجات السحمية

الحؼ ييجؼ إلى سج الفجػة بيغ البمجاف الرشاعية والشامية أف يديج مغ اإلنتاجية االقترادية ،وأف يحػؿ
أيزا دوف مديج مغ التجىػر في نػعية البيئة .وحتى تشجح ىحه الجيػد ،فيي تحتاج أيزا إلى استثسارات
كبيخة في التعميع والتشسية البذخية ،والسيسا في البمجاف األشج فق اخ .والتعاوف التكشػلػجي يػضح التفاعل بيغ
األبعاد االقترادية والبذخية والبيئية والتكشػلػجية في سبيل تحقيق التشسية السدتجامة .
 .0السحخوقات واالحتباس الحخارؼ

كسا أف استخجاـ السحخوقات يدتجعي اىتساما خاصا ألنو مثاؿ واضح عمى العسميات الرشاعية

غيخ السغمقة .فالسحخوقات يجخؼ استخخاجيا وإحخاقيا وشخح نفاياتيا داخل البيئة ،فتربح بدبب ذلظ مرج ار

رئيديا لتمػت اليػاء في السشاشق العسخانية ،ولألمصار الحسزية التي تريب مشاشق كبيخة ،واالحتباس

الحخارؼ الحؼ ييجد بتغيخ السشاخ .والسدتػيات الحالية النبعاث الغازات الح اخرية مغ أنذصة البذخ تتجاوز

قجرة األرض عمى امتراصيا؛ وإذا كانت اآلثار قج أصبحت خالؿ العقج األخيخ مغ القخف العذخيغ واضحة
السعالع ،فإف معطع العمساء متفقػف عمى أف أمثاؿ ىحه االنبعاثات ال يسكغ ليا أف تدتسخ إلى ما ال نياية
37

الفصل األول :اإلطار المفاهيمي للمدن العلمية والتنمية التكنولوجية
سػاء بالسدتػيات الحالية أو بسدتػيات متدايجة ،دوف أف تتدبب في احتخار عالسي لمسشاخ .وسيكػف

لمتغييخات التي تتختب عغ ذلظ في درجات الح اخرة وأنساط سقػط األمصار ومدتػيات سصح البحخ فيسا بعج
والسيسا إذا جخت التغييخات سخيعا آثار مجمخة عمى الشطع اإليكػلػجية وعمى رفاه الشاس ومعاشيع ،والسيسا

بالشدبة لسغ يعتسجوف اعتسادا مباش اخ عمى الشطع الصبيعية .
 .8الحج مغ انبعاث الغازات:

تخمي التشسية السدتجامة في ىحا السجاؿ إلى الحج مغ السعجؿ العالسي لديادة انبعاث الغازات

الح اخرية .وذلظ عبخ الحج برػرة كبيخة مغ استخجاـ السحخوقات ،وإيجاد مرادر أخخػ لمصاقة إلمجاد

السجتسعات الرشاعية .وسيكػف مغ الستعيغ عمى البمجاف الرشاعية أف تتخح الخصػات األولى لمحج مغ
انبعاثات ثاني أكديج الكخبػف واستحجاث تكشػلػجيات ججيجة الستخجاـ الصاقة الح اخرية بكفاءة أكبخ ،وتػفيخ

إمجادات مغ الصاقة غيخ الح اخرية تكػف مأمػنة وتكػف نفقتيا محتسمة .عمى أنو حتى تتػافخ أمثاؿ ىحه
التكشػلػجيات ،فالتشسية السدتجامة تعشي استخجاـ السحخوقات بأكفأ ما يدتصاع في جسيع البمجاف .
 .9الحيمػلة دوف تجىػر شبقة األزوف>

تعشي التشسية السدتجامة أيزا الحيمػلة دوف تجىػر شبقة األوزوف الحامية لألرض .وتسثل اإلجخاءات

التي اتخحت لسعالجة ىحه السذكمة سابقة مذجعة> فاتفاقية كيػتػ جاءت لمسصالبة بالتخمز تجريجيا مغ

السػاد الكيسيائية السيجدة لألزوف ،وتػضح بأف التعاوف الجولي لسعالجة مخاشخ البيئة العالسية ىػ أمخ

مدتصاع .لكغ تعشت الػاليات الستحجة األمخيكية واعتجادىا بأف قػتيا أصبحت فػؽ إرادة السجتسع الجولي

جعميا تخفس التػقيع عمى ىحه االتفاقية ما داـ أف ال أحجا يدتصيع إجبارىا عمى ذلظ.

وعسػما يتجدج البعج البيئي عمى السدتػػ السؤسداتي في الرشاعات الشطيفة وىي مدعى الرشاعة

العالسية اليػـ رغع تكمفتيا العالية ولكغ عػائجىا أكبخ خاصة وأنيا تسثل السدؤولية االجتساعية لمسؤسدات

تجاه الصخؼ ذو السرمحة السيع ججا وىػ البيئة ،مغ أجل الػصػؿ إلى صشاعة نطيفة ،تقجـ األمع الستحجة
الخصػات التالية>

 تذجيع الرشاعة الستػاصمة بيئيا في إشار خصط مخنة؛ -إلداـ الذخكات العالسية بشفذ السعاييخ خارج وداخل أوشانيا؛

 -التػعية بكل الػسائل بالخدائخ واألخصار الشاجسة عغ التمػث ،سػاء السباشخة أو غيخ السباشخة؛

 إدخاؿ مفاليع البيئة اآلمشة ،وإلدامية السحافطة عمييا ،مغ شخؼ الفخد والسجتسع في كافة مخاحلالتعميع؛

 إشخاؾ السجتسعات في آلية التشسية السدتجامة بجيػد وسائل اإلعالـ والثقافة لمجسيع؛ -تذجيع اإلنتاج الشطيف بيئيا ،مغ خالؿ آليات الدػؽ والدياسة الزخائبية.
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ثانيا :البعج االقترادي
إذا كاف مفيػـ التشسية السدتجامة بالشدبة لجوؿ الذساؿ الرشاعية ،ىي الدعي إلى خفس كبيخ ومتػاصل

في استيالؾ الصاقة والسػارد الصبيعية ،وإحجاث تحػالت جحرية في األنساط الحياتية الدائجة في االستيالؾ
واإلنتاج ،والحج مغ ترجيخ نسػذجيا الرشاعي إلى الجوؿ الستخمفة ،فإف وجية نطخ الجوؿ الفقيخة بخرػص

التشسية السدتجامة ،تعشي تػضيف السػارد مغ أجل رفع السدتػػ السعيذي لمدكاف األكثخ فقخ .ويسكغ
تمخيز أىع الشقاط التي تؤخح بعيغ االعتبار في البعج االقترادؼ كسا يمي>

1

 .8حرة االستيالؾ الفخدؼ مغ السػارد الصبيعية>

فبالشدبة لألبعاد االقترادية لمتشسية السدتجامة نالحع أف سكاف البمجاف الرشاعية يدتغمػف قياسا عمى

مدتػػ نريب الفخد مغ السػارد الصبيعية في العالع ،أضعاؼ ما يدتخجمو سكاف البمجاف الشامية .ومغ ذلظ
مثال أف استيالؾ الصاقة الشاجسة عغ الشفط والغاز والفحع ىػ في الػاليات الستحجة أعمى مشو في اليشج ب

33مخة ،وىػ في بمجاف مشطسة التعاوف والتشسية االقترادية اؿ " "OCDEأعمى بعذخ مخات في الستػسط

مشو في البمجاف الشامية مجتسعة .

 .2إيقاؼ تبجيج السػارد الصبيعية>

تتمخز التشسية السدتجامة بالشدبة لمبمجاف الغشية في إجخاء تخفيزات متػاصمة مغ مدتػيات االستيالؾ

السبجدة لمصاقة والسػارد الصبيعية وذلظ عبخ تحديغ مدتػػ الكفاءة وإحجاث تغييخ جحرؼ في أسمػب الحياة.
وال بج في ىحه العسمية مغ التأكج مغ عجـ ترجيخ الزغػط البيئية إلى البمجاف الشامية .وتعشي التشسية

السدتجامة أيزا تغييخ أنساط االستيالؾ التي تيجد التشػع البيػلػجي في البمجاف األخخػ دوف ضخورة،
كاستيالؾ الجوؿ الستقجمة لمسشتجات الحيػانية السيجدة باالنقخاض .

 .0مدؤولية البمجاف الستقجمة عغ التمػث وعغ معالجتو

تقع عمى البمجاف الرشاعية مدؤولية خاصة في قيادة التشسية السدتجامة ،ألف استيالكيا الستخاكع في

الساضي مغ السػارد الصبيعية مثل السحخوقات وبالتالي إسياميا في مذكالت التمػث العالسي كاف كبي اخ
بجرجة غيخ متشاسبة .يزاؼ إلى ىحا أف البمجاف الغشية لجييا السػارد السالية والتقشية والبذخية الكفيمة بأف

تزصمع بالرجارة في استخجاـ تكشػلػجيات أنطف وتدتخجـ السػارد بكثافة أقل ،وفي الكياـ بتحػيل

اقترادياتيا نحػ حساية الشطع الصبيعية والعسل معيا ،وفي تييئة أسباب تخمي إلى تحقيق نػع مغ السداواة
واالشتخاكية لمػصػؿ إلى الفخص االقترادية والخجمات االجتساعية داخل مجتسعاتيا .والرجارة تعشي أيزا

تػفيخ السػارد التقشية والسالية لتعديد لمتشسية السدتجامة في البمجاف األخخػ باعتبار أف ذلظ استثسار في
مدتقبل الكخة األرضية

1ػٍ ٟثٛدالي ،اٌدّبػبد اٌّحٍ١خ ث ٓ١االوشا٘بد اٌجٕ٠ٛ١خ ٚششٚغ اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ ،اٌّدٍخ اٌدضائش٠خ ٌٍّبٌ١خ اٌؼبِخ ،خبِؼخ أث ٛثىش ثٍمب٠ذ ،رٍّغبْ،
اٌّدٍذ ،2اٌؼذد ،2011 ،1ص .85-84
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 .8السداواة في تػزيع السػارد
إف الػسيمة الشاجعة لمتخفيف مغ عبء الفقخ وتحديغ مدتػيات السعيذة أصبحت مدؤولية كل مغ البمجاف

الغشية والفقيخة ،وتعتبخ ىحه الػسيمة ،غاية في حج ذاتيا ،وتتسثل في جعل فخص الحرػؿ عمى السػارد
والسشتجات والخجمات فيسا بيغ جسيع األفخاد داخل السجتسع أقخب إلى السداواة .فالفخص غيخ الستداوية في

الحرػؿ عمى التعميع والخجمات االجتساعية وعمى األراضي والسػارد الصبيعية األخخػ وعمى حخية االختيار
وغيخ ذلظ مغ الحقػؽ الدياسية ،تذكل حاج اد ىاما أماـ التشسية .فيحه السداواة تداعج عمى تشذيط التشسية
والشسػ االقترادؼ الزخورييغ لتحديغ مدتػيات السعيذة
 .9الحج مغ التفاوت في السجاخيل

فالتشسية السدتجامة تعشي إذف الحج مغ التفاوت الستشامي في الجخل وفي فخص الحرػؿ عمى الخعاية
الرحية في البمجاف الرشاعية مثل الػاليات الستحجة وإتاحة حيازات األراضي الػاسعة وغيخ السشتجة لمفقخاء
الحيغ ال يسمكػف أرضا في مشاشق مثل أمخيكا الجشػبية أو لمسيشجسيغ الدراعييغ العاشميغ كسا ىػ الذأف
بالشدبة لبالدنا؛ وكحا تقجيع القخوض إلى القصاعات االقترادية غيخ الخسسية وإكدابيا الذخعية؛ وتحديغ

فخص التعميع والخعاية الرحية بالشدبة لمسخأة في كل مكاف وتجب اإلشارة إلى أف سياسة تحديغ فخص
الحرػؿ عمى األراضي والتعميع وغيخ ذلظ مغ الخجمات االجتساعية لعبت دو ار حاسسا في تحفيد التشسية
الدخيعة والشسػ في اقتراديات الشسػر اآلسيػية مثل ماليديا وكػريا الجشػبية وتايػاف .
 .:تقميز االنفاؽ العدكخؼ

كسا أف التشسية السدتجامة يجب أف تعشي في جسيع البمجاف تحػيل األمػاؿ مغ اإلنفاؽ عمى األغخاض

العدكخية وأمغ الجولة إلى اإلنفاؽ عمى احتياجات التشسية .ومغ شأف إعادة تخريز ولػ جدء صغيخ مغ
السػارد السكخسة اآلف لألغخاض العدكخية اإلسخاع بالتشسية بذكل ممحػظ.
ثالثا :البعج االجتماعي

عمى الرعيج اإلنداني واالجتساعي فاف التشسية السدتجامة ،تدعى إلى تحقيق معجالت نسػ مختفعة،

مع السحافطة عمى استقخار معجؿ نسػ الدكاف ،حتى ال تفخض ضغػشات شجيجة عمى السػارد الصبيعية،

ووقف تجفق األفخاد إلى السجف ،وذلظ مغ خالؿ تصػيخ مدتػػ الخجمات الرحية والتعميسية في األرياؼ،

وتحقيق أكبخ قجر مغ السذاركة الذعبية في التخصيط لمتشسية .ومغ ىشا فالبعج االجتساعي يدػقشا إلى تدميط

الزػء عمى الشقاط التالية>

1

 .8ضبط الدكاف>

1

خالدية بن عوالي ،آفاق وأبعاد التنمية المستدامة في ظل استخدام الطاقة المتجددة ،المقريزي للدراسـات االقتصادية والمـالية ،المركز الجامعي آفلو،
األغواط ،المجلد  2العدد ،2ديسمبر  ،2102ص .072
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تبمغ الديادة الدكانية نحػ <3مميػف ندسة كل عمع ،وىي زيادة ال تتدع ليا االوضاع االقترادية

واالجتساعية الدائجة وأغمب الديادة " "% <9في دوؿ العالع الثالث السػسػـ باالكتطاظ والفقخ والتخمف،
استسخار ىحا الحاؿ يديج الفقخاء فقخا ،ىحا باب مغ أبػاب الخصخ عمى العالع أجسع.
 .2العجالة االجتساعية>

تتزسغ العجالة بيغ الشاس واألخح بيج الفآت السدتزعفة ،والعجالة بيغ األجياؿ حتى يقاؿ إف ما بيغ

أيجيشا مغ ثخوات شبيعية ىػ ممظ األبشاء واألحفاد ويشبغي أف نرػنو ليخثػه سميسا خرب العصاء.
 .0تشسية البذخ>

يرجر في كل عاـ بخنامج االمع الستحجة اإلنسائي تقخي اخ عغ " التشسية البذخية " التي تقاس بسعاييخ

تشسػية واقترادية واجتساعية ،يرشف التقخيخ دوؿ العالع درجات حدب نجاحيا في تحقيق التشسية البذخية،

والسؤسف أف الجوؿ العخبية تقع في ذيل الجرجات والدؤاؿ السصخوح> ىل تخخج مؤسدات التعميع أفخاد قادريغ
عمى االسياـ اإليجابي في التشسية والتقجـ االجتساعي ،أـ تخخج أعباء اجتساعية تحىب إلى ساحات البصالة

ال إلى سػؽ العسل ،فالتشسية الستػاصمة تصمب مشا أف نعيج الشطخ في نيج التعميع وأساليبو ومؤسداتو.
 .8السذاركة>

مغ الخكائد الجػىخية لشجاح التشسية السدتجامة مذاركة الشاس ،السذاركة الفاعمة في مخاحل التخصيط

والتشفيح لمتشسية الػششية ،وتعتسج ىحه السذاركة عمى القبػؿ االجتساعي ،وىي جػىخ الجيسقخاشية ،فغياب ىحه
األخيخة يحخـ الشاس مغ السذاركة وكأنسا يعفييا مغ السدؤولية ،وفي ىحا ما يعصل قجرتيع عمى األداء،

السشطسات األىمية والسؤسدات غيخ الحكػمية مغ أدوات السذاركة الجساىيخية ،بخامج اإلعالـ واإلرشاد
الرحيحة تبرخ الشاس بأدوارىع وتخشجىع إلى مشاط الفعل الشافع واإلسياـ اإليجابي في تحقيق التشسية
السدتجامة.

وتبخز فكخة التشسية السدتجامة ركيدة أساسية في رفس الفقخ والبصالة والتفخقة التي تطمع السخأة ،والتفاوت

البالغ بيغ األغشياء والسجقعيغ .العجؿ االجتساعي أساس االستجامة ،فباإلضافة إلى الشقاط الدابقة يقتزي
تحقيق ىحا البعج عجة أمػر أخخػ يشبغي أف يجج السجتسع سبمو إلييا:
 السداواة في التػزيع؛ الحخاؾ االجتساعي؛ السذاركة الذعبية؛ -التشػع الثقافي؛

 -الرحة والتعميع ومحاربة البصالة.

رابعا :البعج التكنهلهجي

يعشي نقل السجتسع إلى عرخ الرشاعات الشطيفة ،التي تدتخجـ تكشػلػجيا مشطفة لمبيئة ،وتشتج

الحج األدنى مغ الغازات السمػثة والحابدة لمح اخرة والزارة بصبقة األوزوف .تحديغ أداء السؤسدات الخاصة،
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مغ خالؿ مجخالت معيشة مدتشجة إلى التكشػلػجيات ...الخ ويسكغ تعديد التكشػلػجيا مغ أجل التشسية

السدتجامة كسا يمي>

 .8تصػيخ أنذصة البحث بتعديد تكشػلػجيا السػاد الججيجة وتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ،واعتساد
اآلليات القابمة لالستجامة؛

 .2استحجاث أنساط مؤسدية ججيجة تذسل مجف وحاضشات التكشػلػجيا؛
 .0تعديد بشاء القجرات في العمػـ والتكشػلػجيا واالبتكار ،بغية تحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة في
السيسا أف بشاء القجرات ىػ الػسيمة الػحيجة لتعديد التشافدية ،وزيادة
االقتراد القائع عمى السعخفةّ ،
الشسػ االقترادؼ ،وخمق فخص عسل ججيجة ومحاربة الفقخ.

 .8وضع الخصط والبخامج التي تيجؼ إلى تحػيل السجتسع إلى مجتسع معمػماتي ،بحيث يتع إدماج
التكشػلػجيات الججيجة في خصط واستخاتيجيات التشسية االجتساعية واالقترادية ،بالسػازاة مع تحقيق

أىجاؼ عالسية كاألىجاؼ اإلنسائية لأللفية.

المظمب الثالث :التنمية التكنهلهجية واالستجامة

صار التقجـ التكشػلػجي اليػـ أم اخ إلداميا لفخض قػة أؼ دولة ،فقػة األمع الستحجة االقترادية تعتسج
إلى حج كبيخ عمى تقجميا التكشػلػجي وخاصة في مجاؿ الحكاء الرشاعي ،ويعسل ىحا التصػر في خجمة
التشسية السدتجامة إذ يعتبخ التمػث الرشاعي أبخز السذاكل لتي يدعى التصػر التكشػلػجي لسعالجتيا كسا أف

العقالنية في استخجاـ التكشػلػجية في السشذأة الرشاعية أصبح أم اخ الزما ،فالبعج البيئي أصبح مغ أىع

الستغيخات التي تأخحىا السشذآت الرشاعية بعيغ االعتبار وىحا لزساف تحقيق تشسية مدتجامة فعمية تكػف
مجدجة في اإلنتاج األنطف أو األقل تأثي اخ لمبيئة ىحا لتحقيق صشاعة خزخاء مغ خالؿ تكشػلػجيا أنطف
وأقل تكمفة كسا تعاضست أىسية السعخفة التكشػلػجية في االقتراد حتى غجت مغ سسة ىحا القخف.
أوال :مفههم التنمية التكنهلهجية

لفيع ىحا السرصمح عميشا تفريمو الى متغيخيغ "التشسية" و"التكشػلػجية" ثع تعخيف كل مشيسا عمى حجا

لشدتصيع جعل مفيػـ التشسية التكشػلػجية أقخب الى التحجيج والحرخ.
 .1مفههم التنمية:

لقج تع التصخؽ سابقا لسفيػـ مرصمح التشسية ،وفي ضػء ما تقجـ ذكخه يسكغ القػؿ اف التشسية ىي

األسمػب العمسي لتحقيق التقجـ في السجاالت السختمفة .وىي عسمية إندانية واعية ومقرػدة تعبخ عغ رقي

العقل البذخؼ وتدتعسل أساليب مختمفة بيجؼ تحقيق تػازف اإلنداف وإشباع حاجاتو السادية والسعشػية،
متغمبة أحيانا عمى نجرة السػارد الصبيعية واف وججت األخيخة فالتشسية تيجؼ الى تعطيع وتشطيع فائجتيا
ومثالية استغالليا .ضامشة بحلظ حقػؽ األجياؿ القادمة والسحافطة عمى البيئة والعجالة في تػزيع العائجات
 اٌزوبء اٌصٕبػ ٛ٘ :ٟاٌزوبء اٌز ٞرجذ ٗ٠ا٢الد ٚاٌجشاِح ثّب ٠حبو ٟاٌمذساد اٌزٕ٘١خ اٌجشش٠خ ٚأّٔبغ ػٍّٙبِ ،ثً اٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼٍُ ٚاالعزٕزبج ٚسد
اٌفؼً ػٍ ٝأٚظبع ٌُ رجشِح ف ٟاٌ٢خ ،وّب أٔٗ اعُ ٌحمً أوبد٠ ّٟ٠ؼٕ ٝثى١ف١خ صٕغ حٛاع١ت ٚثشاِح لبدسح ػٍ ٝارخبر عٍٛن رو.ٟ
أٔظش اٌّجحش اٌثبٌش ،اٌّطٍت األٚيِ ،ف َٛٙاٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ ص ٔ ِٓ 33فظ اٌفصً.
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فزال عغ السذاركة الجساىيخية في صشع الق اخرات والخصط التشسػية في مشاخ تدػده الحخية والجيسقخاشية.
ومغ الخصأ حرخ التشسية وتزييق مفيػميا لتذسل الجػانب االقترادية بسعدؿ عغ الجػانب األخخػ

فالتشسية عسمية شاممة ومتكاممة لكل نػاحي الحياة.

1

 .2مفههم التكنهلهجية:

تعج كمسة التكشػلػجية مغ السرصمحات التي تػاجو الكثيخ مغ االلتباس والتأويل ،اذ يدتخجميا

البعس كسخادؼ لمتقشية في حيغ يخػ آخخوف اختالفا واضحا بيشيسا ،ويخجع أصل التكشػلػجية الى الكمسة

اليػنانية التي تتكػف مغ مقصعيغ ىسا)(technoتعشي التذغيل الرشاعي والثاني) (logosاؼ العمع او

السشيج لحا تكػف بكمسة واحجة ىي عمع التذغيل الرشاعي .في معخض الجراسة لمبحث الرشاعي والتججيج
التكشػلػجي قاـ أحج السؤلفيغ بتقجيع تفخقة بيغ فكختي "الفغ" و"التكشػلػجية" ،فبالشدبة لألولى فإنيا تذكل
السشيج السدتخجـ في اإلنتاج ،وبالشدبة لمثانية أؼ التكشػلػجية ،فإنيا تذكل مجسػع الخرائز الستعمقة
بالسعجات والسشتجات وتشطيع اإلنتاج .كسا أف التكشػلػجية تداىع في تحقيق التشسية السشذػدة ،وخاصة عشجما

تدتعسل كػسيمة لتشسية قجرات االنداف ،وتسكشو مغ الديصخة عمى قػانيغ الصبيعة وتحقيق الػفخة اإلنتاجية،
والتعجيل بالتقجـ الرشاعي ومشو االجتساعي ،فيي تمعب دو ار ىاما في نذخ االفكار والكيع الججيجة داخل

السجتسع مغ خالؿ وسائل االتراؿ الستػافخة .وامتجادا ليحا الترػر ،فاف ىشاؾ تيارات فكخية تعتبخ

التكشػلػجية بسثابة مكدب انداني ،ليدت حك اخ عمى مجتسع دوف اخخ .ومغ ثع ضخورة القبػؿ ببعس

الجػانب التي تتساشى والػاقع الخرػصي ،وتصػيخ بعس السسارسات السحمية بحيث ال تتشاقس مع الججيج،
وتعسل لرالح السجتسع بكل فئاتو.

2

 .3التنمية التكنهلهجية:

يقرج بالتشسية التكشػلػجية التصػر اؿ\ؼ حققتو الجوؿ مغ خالؿ رفع مشرتيا التكشػلػجية والستسثمة

فيسا يدسيو االقتراديػف السجاؿ التكشػ-تشسػؼ حيث اعتبخ والت روستػ في بيانو الالشيػعي عشج ذكخه

لمسخاحل الخسذ لتصػر السجتسع ،اف التكشػلػجيا القػة الجافعة نحػ التشسية والعامل الخئيدي لمشسػ

االقترادؼ ،واعتبخىا الشقصة الجػىخية في تغييخ العجيج مغ السجتسعات العالسية الى االحدغ مثل بخيصانيا
والػاليات الستحجة االمخيكية .اذف التشسية التكشػلػجية تعج استخجاـ التكشػلػجيا لمشيػض بقجرات القصاعات

الحيػية مشيا قجرات االستثسار في البحث والتصػيخ وقجرات االنتاج خاصة الرشاعية وقجرات مؤسدات

البحث العمسي وأخي اخ قجرات االبتكار ،حيث أف ىحه األخيخة في أعمى الدمع وتثبت عشج الػصػؿ إلييا بأف

االقتراد قج حقق كيانو وضسغ وجػده وتشافديتو عمى الداحة الجولية مغ الشاحية االستخاتيجية وبيجؼ

تصػيخ القجرات ال تكشػلػجية عسجت الحكػمات الى خمق عجة لياكل لتشسية ىحه القجرات ومغ السذاريع

1

– Définitions, généralités, théories économiques du développement, rapport par ENA – Centre de documentation
,paris, Février 2017, p2.
2ثٛشٕم١ش اّ٠بْ ،دٚس اٌزىٌٕٛٛخ١خ ف ٟرحم١ك اٌزّٕ١خ ،خش٠ذح اٌؼشة االلزصبد٠خ اٌذ١ٌٚخ ،اٌٍّّىخ اٌغؼٛد٠خ ِزٛفش ػٍ ٝاٌّٛلغ االٌىزش:ٟٔٚ
 http://www.aleqt.com/2012/07/28/article_678330.htmlربس٠خ االغالع.2016-01-18 :
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الصسػحة في ىحا السجاؿ السجف العمسية والتي أثبتت أف ليا آفاقا راقية تخغب الحكػمات في الػصػؿ الييا

لتحقيق نتائج معيشة ومشيا خاصة االنتقاؿ الدخيع مغ حالة أو وضعية إلى أخخػ مغ حيث مدتػاىا العمسي

والتكشػلػجي كأف تكػف الخصػة األولى في االنصالقة التكشػلػجية أو االمتياز التكشػلػجي أو ربسا االثشيغ

معا .ويسكغ أف تتحقق مثل ىحه األىجاؼ عشجا تتػفخ االرادة الدياسية ويكػف ىشاؾ وعي يتخجع إلى مدتػػ
ججؼ ،سػاء عشج اختيار األىجاؼ والدبل والػسائل أو السػارد لمػصػؿ إلييا مع الستابعة وتصبيق الشتائج
بجقة وفي العالع العخبي تػجج ىحه األنػاع مغ اليياكل بكثخة مع اختالؼ فاعميتيا وفعاليتيا .إف وضع مثل
ىحا الشػع مغ اليياكل العمسية والتكشػلػجية وتصبيقو يتصمب رؤية واضحة حػؿ تصػر العمػـ وتحجيج السدار

األكثخ نجاعة.

1

ثانيا :دور التكنهلهجيا في تحقيق التنمية المدتجامة
دور اساسيا في تحقيق التشسية السدتجامة ألف العالقة بيغ التكشػلػجيا
تمعب التصػرات التكشػلػجية ا

الستقجمة وأبعاد التشسية السدتجامة قائسة ال محالة ،فأوؿ بحث أو دراسة عمسية أبخزت ذلظ كانت قج خرت
االقتراد األمخيكي في سشػات الخسديشات ،ثع تمتيا بعج ذلظ دراسات اقترادية كمية وجدئية أخخػ سانجتيا

بشتائج مساثمة .اذ تسثل التكشػلػجيا ناتج التصػر الكسي والشػعي عبخ العرػر ،ولحلظ فيي تسثل ضاىػخة

اجتساعية واقترادية ومفيػـ حزارؼ متكامػل يكػف اإلنداف محػره ومػقع األسػاس فيو وىحا ما يسكششا
اعتباره ىجؼ التشسية السدتجامة ،اذف فالتصػر التكشػلػجي يعج وسيمة تحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة وىحا

ما يػضحو الذكل التالي>

 1عؼ١ذ أٚو ،ً١االثزىبس اٌزىٌٕٛٛخٌ ٟزحم١ك اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ ٚرؼض٠ض اٌزٕبفغ١خ ،اٌؼج١ىبْ ٌٍٕشش ،اٌش٠بض ،اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ،اٌطجؼخ األ،ٌٝٚ
 ،2011ص ص .94 87
إّ٠بْ ثٛشٕم١ش ٍٝ١ٌ ،لطبف .،دٚس ٚأّ٘١خ االثزىبس اٌزىٌٕٛٛخ ٟف ٟخٍك ِ١ضح رٕبفغ١خٔ :ح ٛرحم١ك اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخِ ،دٍخ دساعبد ٚأثحبس ،خبِؼخ
ص٠بْ ػبشٛس اٌدٍفخ ،اٌدضائش ،اٌؼذد  ،2012 ،7ص .36
HOCINE, Khelfaoui. Développement et technologie In : Sciences, technologies et sociétés de A à Z [en ligne].
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2015 (généré le 17 juillet 2018). Disponible sur Internet
<http://books.openedition.org/pum/4282>. ISBN : 9782821895621. DOI : 10.4000/books.pum.4282.
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الذكل( :)2-1دور التكنهلهجيا في تحقيق أهجاف التنمية المدتجامة

Source : Objectifs de développement durable (ODD), l’Agence internationale de l’énergie
atomique, sur le site : https://www.iaea.org/fr/laiea/objectifs-de-developpementdurable-odd, consulté le: 03/08/2019.

اعتسج رؤساء الجوؿ والحكػمات في  29سبتسبخ ّ 2389إباف القسة الخاصة بذأف التشسية
السدتجامة ،خصة التشسية السدتجامة لعاـ  2303التي تحجد أىجاؼ التشسية السدتجامة الدبعة عذخ التي
يتفخع عشيا = 8:غاية .وتيجؼ ىحه الخصة إلى الترجؼ لتحجيات العػلسة باالستشاد إلى مكػنات التشسية
ّ
السدتجامة الثالثة وىي البيئة والسجتسع واالقتراد .وتسّثل خصة التشسية السدتجامة لعاـ  2303وأىجاؼ

مججدا لمغاية في مجاؿ التشسية السدتجامة ،إذ ُيذخؾ في مكافحة
مفيػما
التشسية السدتجامة السشبثقة عشيا
ً
ً
تبعا
الفقخ السجقع حفع الكػكب مغ التغيخات السشاخيةُ ،
ويدسي رىانات التشسية السدتجامة في دوؿ العالع كاف ًة ً
لشيج شامل وعالسي ،ويسّثل ثسخة مذاورات غيخ مدبػقة بيغ الجيات الفاعمة في السجتسع السجني والقصاع

الخاص والدمصات السحمية وعالع البحػث وغيخىا .وما يسثمو الذكل الدابق ىي حقائق خجمت مغ خالليا
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التكشػلػجيا ىحه األىجاؼ ما يثبت أف ما تقتزيو تشسية الجوؿ وتحقيق االزدىار االقترادؼ الذامل الحؼ

يخاعي البيئة ومغ أجل ضساف إرساء الدالـ وتحقيق االزدىار ىػ إتاحة العمػـ والتكشػلػجيا واالبتكار
التػصل إلى تشسية مدتجامة تكشػلػجية.
لمجسيع بغية
ّ
ثالثا :التنمية المدتجامة ،التنمية التكنهلهجية :من التناقض إلى التكامل:
تساما ،مغ جية أنرار "التقجـ" -أؼ
إنشا نػاجو عالسيغ يتحخكاف في اتجاىيغ تبجو متعارضة ً
دائسا السديج مغ
الرشاعة التكشػلػجية -الحيغ يحمسػف بتجشبشا العسل ،الكيادة ،السذي ... ،ويعسمػف لتحخيخنا ً
قيػد الػقت والجيج وإلغاء كل الحجود السادية ،ونخػ في غدو السخيخ الرفحة التالية مغ الحزارة ميسا

كانت تكاليف ىحا التصػر سػاء عمى البيئة السحيصة بشا أو عمى االندانية .مغ ناحية أخخػ ،أنرار البيئة

والحيػية ،أو الشسػ الججيج السدتجاـ والتي تعدز أنساط الحياة األرضية الستػافقة مع محجودية مػاردنا وزيادة

سكاف العالع .إنيع يبذخوف بثقافة األرض ،والشسػ الحاتي ،واالقتراد الدعيج ،واالقتراد الجائخؼ والتعاوني

الرفحة التالية مغ الحزارة بالشدبة ليع ستكػف عمى األرض شخيصة أف يتعمسػا عغ الحفاظ عمى السػارد

لزساف حقػؽ األجياؿ السدتقبمية .إذف تبجو لمشاضخ أف التشسية التكشػلػجية في جػىخىا ىي نكيس التشسية

السدتجامة! نعع لدشػات عجة وحتى اليػـ مازالت التشسية التكشػلػجية ال تخجـ التشسية السدتجامة بالكامل فميا
وجو مزخ بالبيئة الى جانب الػجو الرجيق لمبيئة .كسا أف ىشاؾ تقاشع كبيخ بيغ أبعاد التشسية السدتجامة

والتشسية التكشػلػجية (ىحا ما يػضحو الذكل )0-8

الذكل ( :)3-1تكامل التنمية المدتجامة والتنمية التكنهلهجية:

المرجر :من اعجاد الباحثة
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رابعا :عالقة المجن العممية بالتنمية التكنهلهجية المدتجامة
تججر االشارة في البحث الى عالقة التخابط بيغ الستغيخات وقج تػصمشا الى أف السجف العمسية تخجـ

التشسية التكشػلػجية مغ خالؿ أبعاد ىحه األخيخة ويطيخ ىحا مجػ التالحع بيغ مختمف مكػنات مخاكد
االبحاث والجامعات ومخخجاتيا مغ بحث وتصػيخ وابتكار ،لتخجـ بعزيا بعزا بغخض الػصػؿ إلى
تحقيق أىجاؼ التشسية التكشػلػجية السدتجامة ،وكل ىحا ىػ الحؼ يدسح بكياس مجػ فاعميتيا وفعاليتيا.
 .8االبتكار والبحث والتصػيخ ومؤسدات التعميع العالي:

أصبحت مداولة أنذصة البحث والتصػيخ واالبتكار التكشػلػجي في مؤسدات التعميع العالي والبحث

العمسي وضيفة في حج ذاتيا .وإف لع يكغ ىشاؾ نسػذج واحج لتشطيع اليياكل القائسة بسثل تمظ األنذصة ،فإف

ىشاؾ مبادغ يجخؼ التأكيج عمييا في الفكخ اإلدارؼ السعاصخ بالعسل بيا خاصة الالمخكدية وإشخاؾ الدمالء

السعشييغ بالسعارؼ والسعمػمات التي قج تداعج عمى رفع اإلنتاجية في مجاؿ األبحاث واالختخاعات ،وتججر

اإلشارة ىشا إلى االلتباس الحؼ قج يحجث بذأف أىسية بث السعارؼ وتبادليا ما بيغ األفخاد الحؼ ال يعشي
إفذاء كل التفاصيل حػؿ قزية أو مدألة قيج السعالجة ،بقجر ما يعشي إعالـ اآلخخيغ في السحيط القخيب
أو البعيج بصبيعة السذكل أو السػضػع مثال أو حتى الشتائج األولية التي تػصل إلييا باحث أو فخيق بحث

معيغ .و إذا كانت اليياكل والسػارد ضخورية ،فقج ال يعشي ىحا االمتشاع عغ البحث إال إذا تػافخت جسيعيا

في آف واحج ،إذ رب نقز يشتج مشو اكتذاؼ أو مخخج  .ثع إف االختخاعات ليدت ججيخة اقتراديا
واجتساعيا إال بقجر الشتائج التي تشتج مشيا شيخة وبخاءات اختخاع وتأسيذ مشذآت أو شخكات أكثخ مغ غيخىا
إنسا يعػد إلى أربعة عػامل ىي > أوال ،تػافخ رأس الساؿ السخاشخة  .ثانيا االتجاه التجارؼ لمبحث والتصػيخ

لمجامعة .ثالثا إشعاعيا الثقافي  .ورابعا سياسة الجامعة مغ حيث التصػر .وتخمز ىحه الجراسة نفديا إلى

أف العشرخ الثالث وكحا الخابع مغ حيث قجرة مكاتب تخخيز التكشػلػجيا وتفعيل االستثسارات يديساف أكثخ
في زيادة عجد السؤسدات السكػنة .

كانت مياـ الجامعات أصال مشحرخة في االنذصة التعميسية العمسية والفكخية والشطخية ،لكغ مع

مخور الدمغ تصػرت السياـ ليجخل البحث العمسي مغ بابو الػاسع  .وكانت مخخجاتيا تتسثل في السعارؼ

والشطخيات والقػانيغ ،وكحلظ مختمف أنػاع الخخيجيغ مغ الكفاءات والستخرريغ في شتى السجاالت،
باإلضافة إلى اعجاد رسائل الساجدتيخ وأشخوحات الجكتػراه والجراسات التصبيكية  .ومع مخور الدمغ أيزا
بادر قصاع التعميع العالي والسؤسدات الرشاعية مع بعزيا إلى الكياـ بشػع مغ أنػاع البحث العمسي ،وىػ

البحث عغ شخيق التعاقج  .ليفدح السجاؿ أماـ انجماج ىحه السؤسدات مع عالع االقتراد والرشاعة

واألعساؿ في القصاعيغ العسػمي والخاص  .يبقى دور السؤسدات التعميع العالي في مجاؿ البحث العمسي
األساسي أو التصبيقي في غاية األىسية ،وذلظ باعتبار أف مثل ىحه السؤسدات ىي السرجر االساسي

لمسعارؼ في مختمف السجاالت ،ورغع التصػرات اليائمة التي شيجىا التعميع العالي  .فإف إنتاج السعخفة

وتمقيشيا وتدخيخىا كميا ىي التي تخفع مغ شأف البمجاف  .وإلى جانب جػائد نػبل العالسية ،فإف بخاءات
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االختخاع تجؿ عمى مخحمة اإلنتاجية واألداء التي ترل إلييا الجامعات  .إف أىسية مؤسدات التعميع العالي
ال تتسثل فقط في كػنيا مرج ار لالبتكارات .بل في كػنيا عزجا مداعجا لالقتراد برفة عامة واالبتكار

برػرة خاصة  .ومغ بيغ الشساذج التي تبخر وجػد مثل ىحه السؤسدات في ندق مع الرشاعة والييئات

الحكػمية ىشاؾ خاصة ثالثية ىميكذ والسجف العمسية.

1

 -ثالثية ىميكذ:

يشصػؼ ىحا الشسػذج عمى إبخاز ضخورة تػثيق العالقات واالرتباشات بيغ ثالثة أشخاؼ أساسية.

وىي الرشاعة ،والجولة ،وقصاع التعميع والبحث .إف مزسػف الفكخة ىػ أف الرشاعة تحتاج إلى دعع الجولة
عغ الصخيق القػانيغ واإلجخاءات التشطيسية والتسػيل .كسا تحتاج أيزا إلى قصاع التعميع والبحث المحيغ

يسجانيا بسختمف السخخجات خاصة الخخجيغ مشيا بسا يحسمػف مغ معارؼ وقجرات كحلظ االبتكارات ،ولقج
أصبح قياس فعالية نطاـ االبتكار يختبط بسجػ قػة االرتباشات متقشة كانت حطػظ التالحع وفخصة كبيخة

لسرمحة البحث والتصػيخ واالبتكار ،ومشو الشسػ االقترادؼ والتشسية االجتساعية ،والذكل التالي يعصي
صػرة عغ ثالثية ىميكذ.

الذكل( :)4-1ثالثية هميكذ

المرجر :سعيج أوكيل ،االبتكار التكنهلهجي لتحقيق التنمية المدتجامة وتعديد التنافدية ،العبيكان لمنذخ ،الخياض ،المممكة
العخبية الدعهدية ،الظبعة األولى ،2011 ،ص.134

إف درجة انجماج الجوائخ الثالث فيسا بيشيا مغ شأنو أف يزسغ تشديق العمسية االبتكارية لمجاللة

عمى أف ىحه األخيخة ليدت أم اخ يخز السؤسدة أو السشطسة وحجىا أو شخفا واحجا في اشار االقتراد

الكمي.
1

سعيد أوكيل ،مرجع سبق ذكره ص .017-011
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 -السجف العمسية والتشسية التكشػلػجية

تشصػؼ فكخة السجف العمسية في خجمة التشسية التكشػلػجية وتحقيق استجامتيا ،عمى التخابط الستيغ

القائع بيغ مكػنات الشطاـ العشقػدؼ .فكسا ىػ الحاؿ بالشدبة لعشقػد العشب الحؼ تكػف حباتو متساسكة مع

بعزيا بعزا ،وتخبصيا عالقة واحجة مع بجاية العشقػد بػصفو مرج ار لتسػيشيا ،فإف إسقاط الفكخة نفديا
عمى مؤسدات التعميع العالي يجعميا في ارتباط مع األشخاؼ األخخػ لتجعميا فاعمة وىي الجولة ومؤسدات
الشاشئة وحاممي األفكار مغ الصمبة أو الباحثيغ .ونط اخ ألىسية البالغة لتأثيخ مثل ىحه العالقات بيغ مرجر

االبتكار والسؤسدات التي تجسعيا السشفعة نفديا ،فقج أكج مؤلفػف كثيخوف عمى ضخورة الحخص لخبط
االبتكار بسؤسدات التعميع العالي والبحث العمسي في حمقة أو حمقات يسدج فييا التعاوف والتشافذ لفائجة
تتسثل في مذاريع البحث والتصػيخ التي تعػد بالشفع عمى الػشغ بالجرجة األولى.

يعتبخ أىع مبخر إلقامة السجف العمسية ميسا كاف البمج ىػ الفائجة التي تشتج مغ خالؿ عسمية دمج

القجرات الػششية لخمق تكشػلػجيا يسكغ تخكيدىا في مكاف أو مػقع معيغ لخجمة أىجاؼ التشسية السدتجامة أو
أبعادىا ،إف وجػد السختبخات العمسية والجامعة مع السؤسدات الرشاعية في مػقع قخيب مغ بعزيا البعس

وتحت اشخاؼ الجولة يػفخ عسميا فخصة لرب نتائج التصػر التكشػلػجي في مرمحة التشسية السدتجامة لمبمج،

واتزح جميا مغ خالؿ تجارب الػاليات الستحجة األمخيكية وبخيصانيا والريغ وغيخىا كثخ اف األمخ أصبح
ضخوريا وذلظ باعتبار السجف العمسية السدتحجثة في ىحه البمجاف استصاعت احتػاء التصػر التكشػلػجي

وتدخيخه لخجمة استجامة التشسية في ىحه البمجاف وتصػرىا السدتسخ وترجرىا السؤشخات الجولية.
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خالصة:

تع التػصل مغ خالؿ ىحا الفرل الى تػضيح مفيػـ السجف العمسية وإزالة كل الغسػض والخمط

الحؼ يتعخض لو الباحث في ىحا السػضػع ،فػججنا أف السشاشق الرشاعية ىي السرصمح األشسل في ىحا
السجاؿ في حيغ أف السجف العمسية واألقصاب التشافدية ىي عبارة عغ مشاشق متخررة فالسجف العمسية

تستاز عغ غيخىا مغ السشاشق بارتباشيا بجامعة أو أحج مخاكد البحث العمسي أؼ أنيا صيغة لجسع مجسػعة

متغيخات تذتخؾ في األىجاؼ وىي الصالب الباحث أو ما يعخؼ بحامل الفكخة والقصاع العاـ وىػ اإلشار
الجاعع والقصاع الخاص الباحث عغ التصػر والشسػ مغ خالؿ تقخيب ىحه الستغيخات يسكششا تكػيغ تخكيبة

فعالة اقتراديا ومفيجة اجتساعيا ومحافطة بيئيا وىحا دورىا في تحقيق التشسية السدتجامة.

اتزح في ىحا الفرل ومغ خالؿ التجارب السعخوضة وتفريل دور الستغيخات في السجف العمسية

أىسية ىحا الييكل في دفع عجمة التشسية فقج لعبت دو ار ميسا في تحقيق مذاريع جج ناجعة اقتراديا في

مجاؿ التكشػلػجيا ،لكغ يبقى التحجؼ أماـ الجوؿ الشامية ليذ في خمق وانذاء ىحه السجف وانسا في بشاء وعي
بجور مثل ىحه الييئات في تجديج األفكار السبتكخة والتي تعج اليػـ عسمة صعبة في ضل اقتراد السعخفة.

فالسجف العمسية مرسسة بذكل أساسي بيجؼ تذجيع تذكيل ونسػ الرشاعات القائسة عمى السعخفة ،أو

الذخكات ذات الكيسة العالية السزافة خاصة وأف مثل ىحه السذاريع تحتل الرجارة في السؤشخات
االقترادية في مجػ أثخىا سػاء في رفع الشاتج الػششي أو تشسية السشاشق التي تشذأ فييا.

أشار ىحا الفرل في نيايتو الى الخبط بيغ متغيخات البحث فمبياف عالقة السجف العمسية بالتشسية

التكشػلػجية السدتجامة ،تع أوال تفريل مرصمح التشسية التكشػلػجية السدتجامة لسعخفة أبعادىا التي تخجميا

السجف العمسية وىي البحث والتصػيخ والرشاعات التكشػلػجية واالبتكار والتعميع العالي وىحا ما سيتع التصخؽ
لو في الفرػؿ السػالية التي سيتشاوؿ كل فرل مشيا أحج ىحه األبعاد.
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-األمريكيت

امفصل امثاين :دور املدن امعلمية يف دمع
مشاريع امبحث وامتطوير  -وادي امس يليكون
ابموالايت املتحدة ا ألمريكية.
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تسهيد:

تعج السعخفة الدبب الخئيدي في خمق الثخوة ،وىي بالتالي تذكل مػردا أساسيا لمشسػ االقترادؼ .كسا

أنو ال يسكغ ألؼ مؤسدة أن تعسل دون حيازة وخمق السعارف ونذخىا بيغ مػضفييا ،إال أنو ما تغيخ حاليا ىػ

مكانة السعارف كسػرد لخمق الثخوة مقارنة بعػامل اإلنتاج األخخػ ،وفي اقتراد السعخفة يتع خمق الؿيسة
باالرتكاز الستدايج عمى السعارف ،مسا يؤدؼ إلى تدارع التغيخات بدبب التكشػلػجيا الحجيثة لمسعمػمات ،وبحلظ

أصبحت أىسية رأس السال الفكخؼ تتدايج أكثخ فأكثخ في اقتراد يحخكو إنتاج الدمع والخجمات السعتسج أساسا
عمى السعارف ،إنتاجيا واستعساالتيا.

سيتصخق ىحا الفرل إلى التأصيل الشطخؼ لمبعج الحؼ يخجمو سيميكػن فالي في تحقيق التشسية

التكشػلػجية بالػاليات الستحجة األمخيكية وىػ البحث والتصػيخ في السبحث األول بيشسا السبحث الثاني سيحىب

إلى مطاىخ قػة وتفػق االقتراد األمخيكي مغ خالل دراسة مؤشخات البحث والتصػيخ بيا أما السبحث الثالث
فيخكد عمى الخجمات التي يقجميا سيميكػن فالي لمخفع مغ نذاشات البحث والتصػيخ بالػاليات الستحجة
األمخيكية.

الفصل الثاني

• المبحث األول :ماهية نشاط البحث والتطوير
• المبحث الثاني :البحث والتطوير في الواليات المتحدة األمريكية
• المبحث الثالث :التجربة الرائدة لسيليكون فالي في دعم نشاط البحث
والتطوير
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األمريكيتالسبحث األول :ماهية نذاط البحث والتطؽير

آن و ٍ
عسميتان في ٍ
أحيانا أخخػ بحدب الفكخة
أحيانا ومتتاليتان
احج متدامشتان
البحث والتَصػيخ
ً
ً
ّ
السصخوحة لمبحث أو لمتصػيخ .وكمسا زاد تقجم الجولة كمسا أدػ ذلظ بالزخورة إلى استثسارات ضخسة خاصة
بالبحث والتصػيخ مع العمع أن ليا خرػصيات يجب مخاعاتيا ومؤشخات تقييسيا صعبة التحجيج ونتائجيا

مختبصة بالتدييخ الفعال واالىتسام الجيج إضافة إلى الكفاءة الفشية لمعسال القائسيغ بشذاشات البحث والتصػيخ.

السطمب األول :مفهؽم وأهسية البحث والتطؽير
نذاط البحث والتصػيخ أسمػب مشطع في جسع السعمػمات السػثػقة وتجويغ السالحطات والتحميل
السػضػعي لتمظ السعمػمات باتباع أساليب ومشاىج عمسية محجدة بقرج التأكج مغ صحتيا أو تعجيميا أو
إضافة الججيج ليا ،ومغ ثع التػصل إلى بعس القػانيغ والشطخيات والتشبؤ بحجوث مثل ىحه الطػاىخ والتحكع

في أسبابيا.

أوال :مفهؽم البحث والتطؽير:
يعج نذاط البحث والتصػيخ السغحؼ الخئيدي لإلبجاعات التكشػلػجية وخاصة في الجول الستقجمة التي

تتػفخ عمى مخابخ وإمكانيات مادية وبذخية معتبخة ،ولفيع السعشى الحؿيقي لمبحث والتصػيخ سػف نتصخق لكل
مرصمح عمى حجػ ،ثع نعصي تعخيف شامل لكال الػضيفتيغ.

 .1البحث:

ىشاك عجة تعاريف تشاولت مفيػم البحث ومشيا 1:بأنو عسمية فكخية مشطسة تتع مغ أجل تقري

الحقائق في شأن مدألة أو مذكمة معيشة بإتباع شخيقة عمسية مشطسة لمتػصل إلى حمػل مالئسة أو نتائج

صالحة لمتعسيع.

ويعخف بأنو مجسػعة الجيػد السشتطسة التي يقػم بيا االندان مدتخجما األسمػب العمسي وقػاعج

الصخيقة العمسية في سعيو لديادة سيصختو عمى بيئتو واكتذاف ضػاىخىا وتحجيج العالقة بيغ ىحه الطػاىخ.

وورد تعخيف البحث في الئحة البحث العمسي في الجامعات الدعػدية بأنو اإلنجاز الحؼ يعتسج عمى

األسذ العمسية الستعارف عمييا ويتع نتيجة جيػد فخدية أو جيػد مذتخكة أو األمخيغ معا.
1

عبد هللا الصمر ،والع البحث العلمً فً الجامعات السعودٌة وممترحات للتطوٌر )دراسة تحلٌلٌة(  ،مجلة كلٌة التربٌة بالسوٌس-المجلد الخامس-العدد
األول ،جامعة لناة السوٌس ،مصر ،جانفً ،3122 ،ص.263
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األمريكيتكسا يسكغ تعخيفو بأنو عسمية فكخية مشتطسة لمكذف عغ أسباب مذكمة معيشة يتع شخحيا في شكل

فخضيات أو تداؤالت.

1

ويسكغ تقديع عسمية البحث الى العشاصخ التالية:

 البحث األساسي :يتسثل في "األعسال التجخيجية أو الشطخية السػجية أساسا إلى الحيازة عمى معارفتتعمق بطػاىخ وأحجاث تع مالحطتيا دون أية نية في تصبيقيا ،أو استعساليا استعسال خاص .وىشا

يتع تقييع نػعية السعخفة واالىتسام مغ قبل السجتسع العمسي

 البحث التصبيقي :يتسثل في األعسال األصمية السشجدة لحرخ التصبيقات السسكشة والشاجسة عغالبحث األساسي ،أو مغ أجل إيجاد حمػل ججيجة تدسح بالػصػل إلى ىجف محجد سمفا ،ويتصمب
البحث التصبيقي األخح بعيغ االعتبار السعارف السػجػدة وتػسيعيا لحل مذاكل بعيشيا.

ومغ خالل تقجيع ىحه التعخيفات يالحع أنو ال يػجج اختالف كبيخ ؼيسا بيشيا حيث نجج أن البحث ىػ

عبارة عغ مجسػعة األليات التي يتع اعتسادىا واألعسال والسذاريع االبتكارية اإلبجاعية التي يجخؼ تشفيحىا

بصخيقة مشتطسة وتكاممية بيجف زيادة مخدون السعخفي والثقافي لمبذخ بسا فييا معخفة االندان والسجتسع
واستخجام ىحه السعارف لبشاء تصبيقات ججيجة وتحديغ حياة البذخ وزيادة الشسػ االقترادؼ ،فكل التعخيفات

الدابقة تجور حػل استخجام أسمػب عمسي مشيجي يبحث في مذكمة معيشة.

 .2التصػيخ:

يتعمق ىشا باالستثسارات الزخورية ،التي تدسح بالػصػل إلى تشفيح التصبيقات الججيجة (في شخق

اإلنتاج أو في السشتج) باالستشاد إلى األعسال التالية:2

-التجارب والشساذج السشجدة مغ قبل الباحثيغ.

-فحز الفخضيات وجسع السعصيات التقشية ،إلعادة صياغة الفخضيات.

-الريغ ،مػاصفات السشتجات ،ومخصصات كل مغ التجييدات ،اليياكل وشخق الترشيع.

يعج التصػيخ نتاجا ألعسال البحث والتصػيخ ،حيث تكػن السشتجات محسية في شكل إيجاعات

مبخأة ميسا تكغ األىسية ،االستعسال أو الذكل .يسكغ ؾياس أثخ عسمية البحث والتصػيخ عمى اإلبجاع
التكشػلػجي باالستشاد إلى درجة اإلبجاع السحققة ،حيث يتع ىشا التفخقة بيغ درجتيغ ،تتسثل األولى في اإلبجاع

الصؽيف أو التخاكسي والحؼ يدتسج مغ التحديشات الصؽيفة والسدتسخة في السشتجات وشخائق اإلنتاج .أما
الجرجة الثانية فتتسثل في اإلبجاع الشافح أو الجحرؼ ،الحؼ مفاده اإلبجاع في السشتجات وشخائق اإلنتاج عمى
أسذ ججيجة ومختمفة تساما.

 1المٌة حروش ،دمحم طوالبٌة ،البحث العلمً والتطوٌر فً الجزائر :الوالع ومستلزمات التطوٌر ،األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة ،ج /لسم
العلوم االجتماعٌة العدد  ،21جامعة حسٌبة بن بوعلً ،الشلف ،الجزائر ،جانفً  ،3122ص .44
ٌ 2وسف بن عبد العزٌز التركً ،سعٌد دمحم أبو العال ،آلٌة ممترحة لدعم الشراكة بٌن المؤسسات االلتصادٌة والمؤسسات البحثٌة من خالل مخرجات
البحث والتطوٌر ،عمادة البحث العلمً ،جامعة الملن عبد العزٌز ،المملكة العربٌة السعودٌة ،دون ذكر سنة النشر ،ص .465
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 .3العالقة السػجػدة بيغ وضيفتي البحث والتصػيخ:

يقرج بيسا كل السجيػدات الستزسشة تحػيل السعارف السرادق عمييا إلى حمػل فشية في صػر

أساليب أو شخق إنتاج ومشتجات مادية ،استيالكية أو استثسارية .تباشخ ىحه الشذاشات إما في مخابخ

الجامعات " مخابخ البحث العمسي داخل السؤسدات الجامعية " ،أو في مخاكد البحث التصبيقي " مخاكد
البحث مثل مخكد البحث العمسي لمسشاشق الجافة  CRSTRAلػالية بدكخة ،أو في السؤسدات الرشاعية "
مختمف السؤسدات السداولة ألؼ نذاط صشاعي ،مثل مؤسدات األجخ ،األنابيب ...الخ دون اعتبار خاص

لحجسيا .وتتكػن وضيفة البحث والتصػيخ مغ عسال ،وسائل ،وإجخاءات التدييخ وكميا مجشجة إلنجاز مذاريع
البحث والتصػيخ ،ويقػم باإلشخاف عمى الػضيفة مدؤول يدسى مجيخ البحث والتصػيخ يقػم بتػجيو العسال
بػية تشفيح الشذاشات السعشية بالػضيفة حدب السذاريع السحجدة.

1

يقرج بالبحث والتصػيخ كل السجيػدات الستزسشة تحػيل السعارف السرادق عمييا إلى حمػل فشية في

صػر أساليب أو شخق إنتاج ومشتجات مادية استيالكية أو استثسارية  ".كسا يعخف أيزا بأنو" :العسل

اإلبجاعي الحؼ يتع عمى أسذ نطامية لديادة مخدون السعخفة بسا في ذلظ السعخفة باإلندان والثقافة واستخجام

ذلظ السخدون الستشباط تصبيقات ججيجة  ".مغ خالل التعخيفيغ الدابقيغ يسكغ القػل بأن البحث والتصػيخ ىػ
ذلظ الشذاط السختبط بتػليج السعارف اإلبجاعية وتحػيميا إلى تصبيقات عسمية في شكل سمع وخجمات ،مع

التصمع الجؤوب لمتػصل إلى تحقيق أعمى مدتػيات األداء ،وضسغ مفيػم "البحث والتصػيخ" يسكغ التسييد بيغ

مفيػميغ مختمفيغ:

األول البحث العمسي ويذسل :البحث األساسي والبحث التصبيقي ،أما الثاني ؼيزع التصػيخ .فالبحث

األساسي أو الشطخؼ ييجف إلى اكتداب معخفة ججيجة لمتػصل إلى حقائق ومبادغ ومفاـيع وال ييجف برػرة

مباشخة إلى التصبيق العسمي.

أما البحث التصبيقي فيػ يػجو إلى تحقيق غخض محجد في صشاعة أو خجمة معيشة ،أما التصػيخ فيػ

نذاط مشطع يدتفيج مغ البحثيغ األساسي والتصبيق بيجف إدخال مشتجات ججيجة ،أو ابتكار شخق ججيجة ،أو

إحجاث تحديشات جػىخية عمى السػجػد مشيا ،ويسكغ اإلشارة إلى أىع األىجاف التي تتػخاىا السؤسدة مغ
خالل عسمية البحث والتصػيخ ؼيسا يمي :

 اكتذاف وتعديد السعخفة وتػليج األفكار والسفاـيع الججيجة ؛

 تصػيخ وإبجاع السشتجات الججيجة وتحديغ السشتجات الحالية السصمػبة في الدػق ؛

 تحديغ و تصػيخ عسميات اإلنتاج أو البيع مغ خالل تقميل التمف أو الزياع و تحديغ السخكد
التشافدي لمسذخوع ؛

1

دمحم العربً ساكر ،راٌس عبد الحك ،حوكمة وظٌفة البحث والتطوٌر فً المؤسسة االلتصادٌة ،ورلة بحثٌة ممدمة لملتمى الدولً الموسوم بـ :االبداع
والتغٌٌر التنظٌمً فً المنظمات الحدٌثة دراسة وتحلٌل تجارب وطنٌة ودولٌة ،جامعة سعد دحلب ،البلٌدة ،الجزائرٌ ،ومً 11و  11ماي ،2011
ص.1
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األمريكيت السحافطة عمى حجع السبيعات وزمغ التقجيع في الدػق ؛

 التشػيع في السشتجات لتمبية رغبات أكبخ قاعجة مسكشة مغ السدتيمكيغ ؛
 تػسيع السبيعات إلى مشاشق جغخاؼية ججيجة أو الجخػل في أسػاق ججيجة ؛
 االستفادة مغ الدعة اإلنتاجية السعصمة وتحديغ جػدة السشتجات الحالية ؛

 إجخاءات دفاعية أو ىجػمية ضج مشافديغ معيشيغ إضافة إلى بعس األىجاف األخخػ كخفس
العسالة ،تػافخ الصاقة ...الخ

إدراكا لمجور الحيػؼ والفعال لػضيفة البحث والتصػيخ أصبح مغ الزخورؼ ألؼ مؤسدة مغ أجل
بقائيا و تحديغ قجراتيا التشافدية أن تستمظ مقجرة التحجؼ والتعامل مع متغيخات البحث والتصػيخ إلى الجرجة
التي يسكغ القػل معيا  ":إذا ما استصاعت السؤسدة التعاير مع ضخوف بيئتيا الحالية والسدتقبمية وتحجيجىا

لمقيػد التي تػاجييا تسكشت مغ االستسخار والبقاء " ،ومع تشامي الػعي بأىسية ىحا الشذاط في ضل التصػر

الستدارع لمتقشية والسشافدة التي سببتيا العػلسة تحخص السؤسدات عمى استس اخرية التصػيخ الحؼ يقػم عمى
فكخة أن السحاوالت السدتسخة لمػصػل لسدتػيات أعمى لألداء في كل مػقع مغ مػاقعيا يػفخ مجسػعة مغ

الديادات التجريجية التي تداعج عمى بشاء أداء رؼيع السدتػػ

تدايجت أنذصة البحث والتصػيخ في السذخوعات السختمفة بديادة التقجم الفشي والتكشػلػجي وسخعتو

الستدايجة عبخ الدشيغ ،وال يدتصيع أؼ مذخوع أن يتجاىل أىسية وجػد ىحه األنذصة حتى وإن لع يدتصع

تػفيخىا داخميا نط اخ الرتفاع تكمفتيا وعجم وضػح العالقة بيغ كفاءات والتكمفة خاصة في األجل القريخ،

فالدبيل الػحيج لسالحقة التقجم التكشػلػجي الدخيع ىػ عغ شخيق أنذصة البحػث  ،لحا أصبحت وضيفة

البحث والتصػيخ بسثابة قصب الخحى في مخصط التشسية سػاء عمى السدتػػ الكمي أو الجدئي فيي تحتل

مخكد الرجارة ضسغ استخاتيجيات السؤسدات الستصػرة باعتبارىا القػػ الجافعة نحػ التججيج السدتسخ.
يسكغ تمخيز الجػانب التي تبخز أىسية البحث والتصػيخ كسا يمي :

 حل مذاكل اإلنتاج و زيادة حجسو مع تخؽيس التكاليف ؛ -تحديغ نػعية السشتجات باكتداب السدايا التشافدية ؛

 -مػاكبة التصػرات الحاصمة في البيئة الخارجية و الجولية ؛

 اختيار البجائل الفعالة لعسمية تصػيخ التكشػلػجيا الستخجاميا في نذاشات السؤسدة السختمفة ؛ تصػيخ أساليب إبجاعية ججيجة الستخجام التكشػلػجيا في تصػيخ العسميات اإلنتاجية عمى مختمفالسخاحل اإلنتاجية ؛

 تصػيخ و تشسية اإلمكانات الحاتية مغ أجل تشفيح الخيارات التكشػلػجية بشجاح ؛ -يعج البحث والتصػيخ الخكيدة األساسية لعسميات اإلبجاع و االبتكار ؛
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األمريكيت تحقيق معجالت أفزل مغ العسل إلى رأس السال مغ أجل تقميز تكاليف اإلنتاج و بالتالي إبخازكفاءة األداء ورفع جػدة السشتجات وزيادة السعارف العمسية؛

 تشػيع مخخجات اإلنتاج و التػصل إلييا برػرة أدق  ،أكفأ و أرخز.ثانيا :األهسية االقترادية لالستثسار في البحث والتطؽير:

مع التصػر العمسي والسعخفي الــحؼ شيجه العالع خالل القخن السشرخم ،بجأت أىسية مذاريع البحث

والتصػيخ واالبكار تتجمى في الحياة اليػمية لمسجتسعات ،بل وتختبط مع مجػ نجاح مذاريع التشسية في كل
1

دولة .ومغ األسباب السيسة لتبشي مذاريع البحث واالبتكار والتصػيخ:

 أصبــح البحـث العمسـي فــي الق ــخن الحادؼ والعذخيغ السحخك األساس لمشطام العالسي الججيج،والسرجر األول لمتشسية االقترادية في الجول الستقجمة.

 تختبط مذاريع البحث واالبتكار والتصػيخ ارتباشاً وثيقاً بقجرة الجول عمى تحػيل اقترادىا نحػاالقتراد القائع عمى السعخفة ،والحؼ يبشى عمى ىحه الشػعية مغ السذاريع السشتجة لمسعخفة.

 التغم ــب عم ــى الرعػب ــات اآلنيــة والسدتقبمية التي تػاجو السجتسعات ،سػاء كانت سياسية أواقترادية أو اجتساعية أو صشاعية ،أو غيخىا.

 مذاريع البحث واالبتكار والتصػيخ ىي األداة الػحيجة التـي يسكــغ مــغ خالليا ردم الفجػة السعخؼيةبيغ السجتسعات الشامية والعالع الستقجم.

يجرك الجسيع مجػ األىسية القرػػ لسدألة البحث والتصػيخ ومؤسدات التعميع العالي ؼيسا يستج بآثاره
ونتائجو عمى مجسل حياتشا وفي مجاالتيا الخحبة "التشسية" بكل أبعادىا البذخية واالقترادية واالجتساعية إلخ،

فسغ خالل زيادة السعخفة وتصػيخىا لخجمة اإلندان فيي بيحا الدباق تعتبخ عشر اًخ مغ عشاصخ اإلنتاج السادية
وال تقل أىسية وحيػية ففي التػسع في األبحاث والتصػيخ والسعخفة نرل إلى نتيجة عمى غاية مغ األىسية أال
وىي زيادة القجرة اإلنتاجية وما يتبعو مغ زيادة فخص التشسية بكافة وجػىيا السشذػدة وىحا ما تذيخ إليو بعس

الجراسات التي تقػل إن تقجم التكشػلػجيا يداىع بشدبة تتخاوح ما بيغ  %88إلى  %98في زيادة إنتاجية العسل
2

أياً كان.

ما يثبت أىسية البحث والتصػيخ في الداحة الجولية ىػ اىتسام الجول بيحه األنذصة وبالسقابل عائجاتيا

إذ تترجر كػريا الجشػبية دول العالع في اإلنفاق عمى البحث والتصػيخ ،بشدبة تبمغ  4في السائة مغ مجسػع
الشاتج القػمي ،وتأتي بعجىا اليابان بشدبة  3.4في السائة ومغ ثع الػاليات الستحجة بشدبة  2.8في السائة.
ويبمغ السعجل العالسي لإلنفاق في البحث والتصػيخ ما يقارب  2.4في السائة .وبالشطخ إلى إنفاق كػريا
الجشػبية في البحث والتصػيخ ،يديل معخفة سبب التصػر االقترادؼ السحىل ليحا البمج ،ففي حيغ زاد معجل
1

Julie Michel, Investissements directs à l'étranger dans les activités de recherche et développement, Peter
lang SA, Edition scientifique internationales, Bern, Allemagne, 2009, p49.
 2ربيع عبذ الرؤوف عامر  ،مقترح لتطىير العالقت بيه البحث العلمي بالجامعاث ومؤسساث اإلوتاج ،المؤتمر الثاوي لتطىير وتخطيط التعليم والبحث
العلمي في الذول العربيت ،جامعت الملك فهذ 42–42 ،فبراير  ،4002ص .24
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األمريكيتالشاتج القػمي بيغ عامي  2888و 2812مخة ونرفا عمى األقل ،زاد إنفاق كػريا الجشػبية مغ  2في السائة

إلى  4في السائة خالل ىحه السجة .وتسكشت كػريا الجشػبية خالل ىحه الفتخة مغ االستفادة العسمية ألبحاثيا في

ترجيخ مشتجات تشفخد بيا عغ غيخىا مغ دول العالع .في حيغ يخػ الكثيخ أن التفػق الرشاعي لميابان عمى
الػاليات الستحجة في الدبعيشات ،يعػد إلى انخفاض معجل اإلنفاق األميخكي عمى البحث والتصػيخ ،مسا سبب

تفػقا تقشيا لميابان آنحاك عاد بشتائجو عمى تفػق السشتجات اليابانية عمى نطيختيا األميخكية.

1

تعػد اليػة التشسػية بيغ الجول الستقجمة والستخمفة بجون شظ لمتفػق بالعمػم واستثسارات ىحه الجول في

البحث والتصػيخ .وتذيخ الجراسات إلى أن البحث والتصػيخ يختبط ارتباشا إيجابيا وثيقا بالشسػ االقترادؼ.
وأن الديادة بشدبة  1في السائة في البحث والتصػيخ ،يقابميا زيادة بشدبة  8.61في السائة في الشسػ
االقترادؼ .وليحا فإن الجول قج تدتعيس عغ السػارد الصبيعية السشتيية ،بإنتاج العقػل الالمتشاىي ،وىػ ما

جعل دوال كفشمشجا أو اليابان أو كػريا الجشػبية ،تتفػق اقتراديا عمى دول غشية بالسػارد الصبيعية كالجول
األفخيؿية أو دول أميخكا الالتيشية( .أنطخ الذكل )1-2

 1عبذ هللا الردادي ،األهميت االقتصاديت للبحث والتطىير ،الشرق األوسط جريذة العرب الذوليت ،العذد  ،22222لىذن ،بريطاويا 04 ،أكتىبر ،4022
ص .6

58

الفصل الثاني :دور المدن العلميت في دعم مشاريع البحث والتطوير -وادي السيلكون بالوالياث المتحدة
األمريكيتالذكل  :1-2التأثير الستبادل لالستثسار في البحث والتطؽير وعدد الباحثيؼ

Source : Institut de statistique de l’UNESCO, août 2015
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األمريكيتثالثا :سياسات الدول في مجال البحث والتطؽير:
يسكغ لمجولة أن تداىع بقدط كبيخ في تحقيق التشسية ،وتذجيع نذاشات البحث والتصػيخ عمى

السدتػػ الػششي ،ومغ ىحه الدياسات نحكخ مشيا ما يمي:1

 .1الدياسات السالية والزخيبية:

يسكغ لمجولة أن تؤثخ بذكل إيجابي عمى نذاشات البحث والتصػيخ واإلبجاع التكشػلػجي وذلظ

مغ خالل تبشي الدياسة السالية والزخيبية في جػانب عجة يسكغ إبخازىا في الشقاط التالية :
أ .التخؽيس أو اإلعفاء مغ الزخائب:

مسا يدسح لمسؤسدات مغ االعتساد عمى قجرة تسػيميا الحاتية بإعادة استثسار مبالغ الزخائب الغيخ

مجفػعة ،إما في تغصية التكاليف السختفعة ،أو تغصية األخصار والخدائخ ،حيث يعتبخ ىحا اإلجخاء مبادرة
تشتيجيا الجولة لجعع وتحفيد السؤسدات االقترادية في تقػية وتعديد الجانب البحثي لجييا بػية الخقي
بالسشتجات والخجمات السقجمة إلى أعمى درجة.
ب .التسػيل بالقخوض:

حيث يقجم ىحا التسػيل لمقصاعيغ العام والخاص ،نط اخ ألن نذاشات البحث والتصػيخ تتصمب مبالغ

ضخسة ،إضافة إلى أن استغالل إبجاعات السشتػج والصخق الفشية الججيجة يحتاج إلى قخوض ومداعجات مالية،
لحا يجب عمى الجولة السداىسة في تسػيل ىحا الجانب داخل السؤسدة.

 .2الدياسة الترشيعية:

تختكد ىحه الدياسة عمى تعديد جياز اإلنتاج ،وباألخز الرشاعي مشو ،ويأتي ذلظ مغ خالل

االستثسار ؼيو ،إما بإقامة وحجة إنتاجية ججيجة أو التػسع في وحجة صشاعية فعمية ،مسا يتصمب استعسال

فشيات إنتاج فعالة مغ جية ،والحخص عمى جػدة السشتػج مغ جية أخخػ أو الحفاظ عمى مدتػاىا إذا كان
عاليا أو الخفع والتحدغ ؼيو إذا كان دون ذلظ .

 .3إنذاء مخاكد البحث العمسي والتصبيقي:

تشذأ ىحه السخاكد خريرا بغخض تخكيد الجيػد والسػارد لحل السذاكل التي ترادف

السؤسدات االقترادية في تأدية نذاشاتيا في أقخب وقت وبشطخة شاممة ،أؼ مغ مختمف الدوايا والجػانب
الستعمقة بالسذكمة .كسا يسكغ التسييد بيغ نػعيغ أساسييغ مغ السخاكد:

أ .الشػع األول يقػم حدب القصاعات االقترادية والفخوع الرشاعية ،مثل :مخكد البحث العمسي لمسشاشق
الجافة ،مخاكد البحث التصبيقي لمرشاعات الخؽيفة مخكد بحث تصبيقي لمرشاعات اإللكتخونية...إلخ.

ب .الشػع الثاني ؼيقػم عمى مدتػػ الػشغ وعادة ما تشذأ قبل مخاكد البحث القصاعية ،وتػكل ليا ميسة
معالجة السذاكل الفشية لمقصاعات والسؤسدات االقترادية في حالة عجم وجػد مخاكد خاصة بيا،

 1دمحم العربي ساكر ،رايس عبذ الحق ،مرجع سبق ركري ،ص.20
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األمريكيتإضافة إلى ترػر ووضع الشساذج لسشتجات وأساليب إنتاج ججيجة ،وتقجيع اآلراء واالقتخاحات
والشرائح واإلرشادات التقشية في شتى السجاالت التي تيتع أو تختز بيا ،وذلظ نط اخ لحجع

اإلمكانيات والسعارف الستػفخة مغ جخاء الخبخة والسعاممة.

ولتحقيق كل ىحه الستصمبات يدتمدم مباشخة نذاشات البحث والتصػيخ واإلبجاع التكشػلػجي .وعميو كمسا
كانت الدياسة الترشيعية مخكدة عمى الشذاشات كمسا زاد حجع االستثسارات وىحا ما اكتذفتو الجول الستقجمة

مبك اًخ وسارعت لالستثسار في البحث والتصػيخ لسا لو مغ دور في دفع عجمة التقجم والتصػيخ لمبحث العمسي
وتأثيخاتو اإليجابية عمى التقجم االقترادؼ؛ لحلظ عسمت الجول األوروبية والػاليات الستحجة واليابان عمى تييئة

السشاخ السالئع لمذخاكة بيغ البحث والتصػيخ والقصاع الخاص؛ وذلظ عغ شخيق:

1

 تعجيل المػائح والقػانيغ بسا يدسح لمسؤسدات االقترادية السذاركة في إدارة البحث العمسي ،ودععالسؤسدات الحكػمية السشػط بيا تشفيح بخامج البحث والتصػيخ.

 -إنذاء البخامج والكيانات الجاعسة لمذخاكة؛ مثل :بخنامج اإلشار األوروبي

) Frame–work Programومشطسة التعاون والتشسية االقترادية ).(OECD

(European

 الخفس التجريجي لسخررات البحث العمسي الحكػمية ،والدساح بجمج السخاكد البحثية األىميةفي الذخكات متعجدة الجشديات السيتسة بالتكشػلػجيات الستقجمة.

 -التػسع في إنذاء الحجائق البحثية وحاضشات التقشية بالجامعات.

إن عسمية رعاية البحث والتصػيخ يجب أن تختكد عمى تػافخ عشرخييا وىسا البذخ وتػافخ السال

السخصػد ليحه العسمية… إن التسشيات والخغبات والخصب والسقػالت ال تكفي وال تعصي نتيجة عسمية لسا نخيج
أن نخغب بو ،إن العسمية تحتاج إلى إرادة سياسية فػالذية بأنشا نخيج استقصاب كل كفاءة مسكشة وأن نفتر وأن

نبحث عغ كل عقل سػاء أكان في الخوضة أو السخحمة اإللدامية أو الثانػية أو الجامعة أو حتى خارج كل

ىحه األشخ وأن يعصي كل ما يسكشو أن يعسمو بكل تفان لخجمة حاضخ ومدتقبل وششو وأن تكػن السدألة
ثقافة عامة في السجرسة والسشاىج والسجتسع وليدت ثقافة محرػرة بعجد مغ السختريغ.
السطمب الثاني :متطمبات البحث والتطؽير

يعتبخ البحث والتصػيخ في العالع نتيجة مباشخة لجيػد البحث واالستثسار اليائل في مجال

التكشػلػجيا .وتأثيخه يبجو جميا في سيصخة الذخكات الكبخػ التكشػلػجية عمى السبادالت في البػرصات العالسية.
فقصاع تكشػلػجيا اإلعالم واالترال وباعتباره محػر وششي ،أصبح واعيا بيحه السعصيات ،وعسل عمى تييئة

مشاخ مالئع ييجف إلى تجعيع نذاشات البحث والتصػيخ .فالجول الستقجمة أدركت أىسية ىحا القصاع وعسجت
الى خمق الجػ السالئع مغ مقػمات لسػاجية السخاشخ الستعجدة التي تػاجو نذاط البحث والتصػيخ.

1

JEAN MARC dutrenit, Recherche et développement qualité en action sociale, L'Harmattan France,
2004, p26.
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األمريكيتأوال :متطمبات البحث والتطؽير
نالحع في الجول الستقجمة وفخة الحػافد والسشذصات بكل صػرىا لخعاية الكفاءات وتحفيد السػىػبيغ

عمى اإلبجاع وفي دعع السؤسدات العمسية السخترة بكل سبل الخعاية وإعصائيا االستقاللية الكاممة إلدارة

شؤونيا بحيث ال يكػن ىشاك ما يشغز عمييع عسميع أؼ شيء بل تييئة كل الطخوف مغ مادية واجتساعية
وقانػني ة ومغخيات بحيث ال يبقى لمباحث أو السػىػب مغ شيء يفكخ بو إال العسل والجراسة والبحث والتصػيخ

ليل نيار ويجب أن يجج كل الجعع والتقجيخ .تختكد نذاشات البحث والتصػيخ عمى مجسػعة مغ السدتمدمات
والستصمبات األساسية والتي ليا األولػية في الشيػض بسخاكد البحث العمسي وىي كاآلتي:

1

 .1استقطاب وتشسية الكؽادر البحثية:

تعج السػارد البحثية السؤىمة والكفؤة مغ مجخالت ومقػمات العسل في األنذصة والسخاكد البحثية .لحا فان
مغ مقػمات نجاح السخاكد ،ىي الكػادر السؤىمة والستخررة لمبحث العمسي وتشسيتيا مغ باحثيغ ومختخعيغ

مغ حسمة الجرجات العميا ،فزال عغ تػفيخ الكػادر السداعجة ،لعسل الباحثيغ مغ فشييغ وادارييغ .وتعج

الجامعات والسعاىج الفشية مرجر القػة العاممة ،في السخاكد البحثية فيي مغ يسج السػارد البذخية بالسؤىالت

والسيارات البحثية بحيث يعتسج اعجاد وتجريب الباحثيغ بذكل أساسي عمى مدتػػ التعميع العالي ،ويؤدؼ تجني

مدتػػ الخخيجيغ ،الى تػاضع أداء السخاكد البحثية التي ستػضفيع .والسؤىالت ال تكفي وحجىا ،لزسان
مخدود عالي لمبحث العمسي ،فحجع اإلنجاز البحثي يعتسج أيزا عمى تػفيخ بيئة مالئسة ومذجعة لمبحث
العمسي وذلظ مغ خالل تمبية االحتياجات اإلندانية واالجتساعية لمباحثيغ وىحه العشاصخ ضخورية لتييئة

الباحث لمعصاء واالبجاع كسا أن تػفيخ الحاجات السادية يعشي تكخيذ وقت الباحث لمعسل دون االنذغال مغ
أجل تػفيخ تمظ الحاجات.

 .2دعػ االستثسار في مجال البحث والتطؽير:
إن مدألة تأسيذ مؤسدات داعسة لالستثسار في مجال البحث والتصػيخ يعج أم اخ ميسا لتسػيل عسمية

التشسية مغ خالل تػثيق الرمة بيغ السؤسدات البحثية السختمفة بيجف إقامة شبكات بحثية في ىحا السجال

والتعاون السذتخك بيغ السخاكد البحثية العمسية والجامعات السيسا في مجال انذاء أو إقامة حاضشات

التكشػلػجيا مجعػمة عخبيا لكي تفعل السبادرات االقترادية والتكشػلػجية ،والسداىسة في دعع التشسية ومغ ثع

تحقيق تشافذ دولي في مجال االقتراد.
 .3السؤهالت اإلدارية الكفؤة:

تحتاج مخاكد البحث العمسي الى مؤىالت إدارية كفؤة تذخف عمييا وتتػلى امػرىا وبقجر ما تكػن

اإلدارة جيجة تكػن ىشاك جػدة في األبحاث العمسية تؤدؼ الى تحقيق األىجاف السخجػة مشيا بيشسا تؤثخ اإلدارة
غيخ الكفؤة سمبا في جػدة مخخجات مخاكد البحػث .إذ تعتبخ السؤىالت اإلدارية مغ أىع مقػمات البحث
1

تغرٌد حسٌن دمحم المٌالً ،االنفاق على البحث والتطوٌر مدخال معاصرا للتنمٌة االلتصادٌة فً العراق فً ضوء تجارب مختارة ،رسالة ماجستٌر فً
العلوم االلتصادٌة ،جامعة المادسٌة ،العراق ،2016 ،ص.30-22
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األمريكيتالعمسي والتصػيخ التكشػلػجي باعتبارىا خجمات إدارية سائجة مغ خالل ادخال تغييخات مدتسخة وجحرية في

الشطام اإلدارؼ لتسكيغ ىحا الشذاط مغ أداء دوره بذكل تغييخات مدتسخة إذ أن وجػد إدارة فاعمة لمسخاكد
والسؤسدات البحثية تداعج عمى التخصيط لتػجيات البحث والتصػيخ ومغ ثع السداىسة في تشسية االقتراد.
 .4التفاعل والتشديق بيؼ مراكز البحث العمسي وقطاعات السجتسع:

تعج البيئة االجتساعية والثقاؼية مغ السدتمدمات الزخورية لتحفيد الباحثيغ عمى االبجاع واالبتكار

والبحث السدتسخ ،وفي حالة غياب ذلظ فأن الكفاءات البذخية ستتقمز ونتحجث اليجخة مشيا الى خارج

بمجانيا االصٌمية إذ ان ثقافة البحث والتصػر تداعج عمى الدساح لألفخاد لسدايخة التصػر االقترادؼ وبالتالي

فأن الشطخة السجتسعية لمباحث العمسي سشتكػن أساس لتقجم البحث والتصػيخ .حيث أن مخاكد البحػث الشاجحة
ىي التي تتفاعل مع السجتسع في حل قزاياه وإيجاد الحمػل السشاسبة ليا بيشسا يمحع في الجول الشامية بذكل

عام ،والجول العخبية بذشكل خاص ع شجم وجشػد روابط وثيقة بيغ مخاكد البحث العمسي وقصاعات السجتسع
السختمفة إذ تفزل الجيات الحكػمية والخاصة التعامل مع السؤسدات البحثية االجشبية واعتساد خبخات

وتجارب الجول األخخػ .وتشعكذ ىجه العالقة الزعيفة سمبا عمى مخدود البحث العمسي مغ خالل نقز

الحػافد الزخورية لتشذيط البحث العمسي .وتؤدؼ الى اىتسام اغمب الباحثيغ بتػسيع دائخة االستفادة السجتسعية
مغ اعساليع وىي ال تعشي فقشط عجم ؾيام البحث العمسي بػضيفتو الدائجة ،فالترجؼ لمسذاكل التي تػاجييا

قصاعات السجتسع وانسا تعشي أيزا حخمانو مغ الجعع الحؼ مغ السسكغ أن يقجم لو مغ قبل ىحه القصاعات.

تعج مغ مؤشخات الشجاح في تفاعميا مع قصاعات
لحلظ فإن القجرة عمى تخويج نتائج البحػث لمسخاكد البحثية ّ
السجتسع إذ تداعج عسمية تخويج البحث العمسي في تحقيق مخاكد البحث العمسي ألىجافيا.
 .5وجؽد االستراتيجية البحثية الؽاضحة

يشبغي اعتساد استخاتيجية واضحة لمبحث العمسي عمى مدتػػ االقتراد تتزسغ تحجيج أىجاف البحث

العمسي وأولػياتو وتػفيخ السدتمدمات السادية الالزمة لعسل السخاكد البحثية .ويتع ذلظ مغ خالل وضع خصط
وبخامج لمبحث العمسي تخسع التػجيات السدتقبمية العامة وتحجد في ضميا االجخاءات التذخيعية والتشفيحية

السشاسبة ويشبغي أن تتزسغ االستخاتيجية الػششية لمبحث العمسي السزاميغ االتية:

أ .يجب أن تحجد بذكل واضح متصمبات وأىجاف البحث العمسي ،وبسا يتالءم وخصط التشسية الػششيغ
ومتصمبات القصاعات واالنذصة االقترادية .وبسا يتشاسب والقجرات البذخية الستػفخة ،وذلظ مغ أجل زيادة

امكانية تصبيق البحػث واالكتذافات العمسية.

ب .وجػد سياسة وششية لمبحث العمسي مغ شأنيا تػجيو الباحثيغ نحػ السذاكل االقترادية واالجتساعية
والتقشية التي يعاني مشيا السجتسع إليجاد الحمػل السشاسبة ليشا .وأن غياب مثل ىحه الدياسة الػششية

يؤدؼ بالباحثيغ االت جاه نحػ البحػث الفخدية واالنتقائية واالبتعاد عشغ االشتخاك في رسع الدياسات العامة
وتدتخيخ نتائج دراستيع لرانع القخار.
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األمريكيتثانيا :مخاطر البحث والتطؽير
تتعخض عسمية البحث والتصػيخ لسعػقات متعجدة بدبب شبيعتيا السخاشخة وعػائجىا شػيمة السجػ ما

يجعل مغ السخاشخة االستثسار بيا فيحا الشذاط في حاجة خاصة الى السؤسدات الكبيخة التي تتػفخ عمى
مخابخ وإمكانيات مادية وبذخية معتبخة ،ولفيع السعشى الحؿيقي لسخاشخ البحث والتصػيخ نحاول عخضيا

كالتالي:

1

 .1التكمفة العالية إن عسمية البحث والتطؽير:
تتصمب مبالغ ضخسة في مختمف مخاحمو ،ويطيخ ذلظ في السبالغ الزخسة السشفقة عمى دراسة وتشؿية

األفكار الخاصة بالسشتجات الججيجة  ،وذلظ نتيجة التعقيج الفشي الستدايج نذأ السحصات التجخيبية وغيخ ذلظ

مغ لسعطع السشتجات ،وعمى دراسات الججوػ السختمفة ليحه األفكار ،والجراسات بدبب عجم التأكج مغ نتائج
البحث والتصػيخ ،والتأخيخات الغيخ متػقعة في إنجاز السذخوع في حاالت كثيخة تتصمب تػضيف مػارد أكبخ

بكثيخ مغ السػازنة الستػقعة ،وأيزا االرتفاع تكمفة الحرػل عمى األمػال لتسػيل عسمية البحث والتصػيخ ،كل
ىحا يشعكذ عمى ارتفاع التكاليف ،مسا يؤثخ بالتالي عمى أرقام السبيعات السصمػبة لتحقيق الخبح ،وكحلظ شػل

الفتخة الدمشية االستخداد التكاليف ،كميا مغ األمػر التي تشعكذ عمى زيادة السخاشخ التي تتحسميا السؤسدة،

في ضخوف عجم التأكج العالية أو احتساالت الفذل.
 .2ارتفاع معدل الفذل:

إن الفذل ىػ األكثخ بخو از في أنذصة البحث والتصػيخ وذلظ لجرجة عجم التأكج الكبيخة في التػصل

إلى الفكخة الججيجة ،وحتى عشج التػصل إلى الفكخة الججيجة قج ال تكػن مسكشة التحػل إلى مشتج بدبب كػنيا

أكثخ شسػحا مغ اإلمكانات التكشػلػجية والفشية أو اإلنتاجية أو السالية لمذخكة ،وقج يالقي السشتج الججيج فذال
تجاريا في الدػق ،واألمثمة كثيخة عغ احتساالت الفذل ،ففي دراسة شسمت  128شخكة أمخيكية وجج عمى

األقل  58إلى  68بالسئة مغ مذخوعات البحث والتصػيخ لع تؤدؼ إلى مشتجات وعسميات يسكغ تدػيقيا
تجاريا .وفي دراسة أخخػ إجخية عمى  58شخكة أضيخت أن  58بالسئة مغ الشفقات عمى تصػيخ السشتجات

الججيجة كانت عمى مشتجات لع تثبت نجاحا تجاريا .كسا أشارت دراسة أخخػ إلى أن االقتراد األمخيكي
يصػر ما يقارب عذخة آالف مشتجا ججيجا كل سشة وأن  88بالسئة الستبقي مغ السشتجات الججيجة لع يذتسل إال

عمى مشيا تفذل في مخحمتيا األولى ،وان  188مشتج ججيجا مثمت تقجما تكشػلػجيا وتمبي شمبا اقتراديا في

الدػق.

1

Mohieddine Rahmouni, « Perception des obstacles aux activités d'innovation dans les entreprises tunisiennes »,
Revue d'économie du développement 2014/3 (Vol. 22), P72.
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األمريكيت .3طؽل فترة عسمية البحث والتطؽير:
شػل فتخة عسمية البحث والتصػيخ في بعس الرشاعات كرشاعة األدوية ،صشاعة الصائخات مثال،

حيث ترل ىحه الفتخة في بعس األحيان إلى ثالثيغ سشة ،وما تشصػؼ عمييا مغ تكاليف في الػقت والسال،

فإن بعس السؤشخات في الدػق قج تتغيخ خالل ىحه الفتخة الدمشية الصػيمة ،مسا يجعل الدػق غيخ مشاسب
لمسشتػج عشج شخحو ،وبالتالي فإن مريخه ىػ الفذل ،وأفزل مثال عمى ذلظ سيارة  Edselالتي كمفت

شخكة  Fordاألمخيكية لرشاعة الديارات مبالغ كبيخة في ابتكارىا ،غيخ أنو بعج إدخاليا إلى الدػق لع تمقى

إؾباال كبي اخ عمييا تغيخ ذوق السدتيمكيغ ،مسا أدػ إلى إيقاف ترشيعيا متكبجة بحلظ خدائخ بمغت 358

مميػن دوالر.

 .4قرر دورة حياة السشتؽج

إن نجاح السشتج الججيج في الدػق يؤدؼ إلى زيادة حجة السشافدة بدبب تقميجه ذلظ أن السقمجيغ ال

يجعمػن فتخة حياة السشتج الججيج والعسمية الججيجة قريخة فحدب ألشيع يرمػن إلى نفذ السشتج أو العسمية نسا

بدبب ت ازيج عجد الحيغ يقػمػن بالتقميج ،والقجرات العالية لبعزيع يجعل السشتػج السقمج مرجر تيجيج حؿيقي
ألنو يحتل مخكد القائج االبتكارؼ .فإذا كان التقميج السخخز أو الغيخ مخخز يسكغ أن يتقاسع الحرة

الدػؾية ،فإن التقميج االبتكارؼ) الحؼ يأتي بالتحديشات عمى السشتج السقمج (قج يدتػلى عمى الحرة الدػؾية

مسا يعخض السشتج الججيج لمخصخ القادم مغ السقمجيغ الخالقيغ .وعميو فإن قرخ دورة حياة السشتج تتيح

لمسؤسدة تغصية أو استعادة تكاليف السشتج الججيج.
 .5القيؽد والتذريعات الحكؽمية:

في كثيخ مغ الجول خاصة الستقجمة ،البج أن تسخ السشتجات الججيجة وخاصة تمظ التي ليا عالقة
بالرحة وباألفخاد كاألدوية واألغحية ،أو التي تؤثخ عمى سالستيع كالديارات والسػاد الكيساوية...الخ ،بخصػات

رقابة مذجدة ،قبل أن يتع شخحيا في األسػاق ،إن مثل ىحه القيػد تشعكذ عمى السؤسدة بذكل سمبي مغ
حيث التكمفة الكبيخة ،التي قج تتكبجىا في أثشاء االنتطار لمحرػل عمى مػافقة الجيات السعشية لتدػيق السشتػج
السقتخح ،وكحلظ في التكاليف الكبيخة التي قج تتحسميا في حالة استخجاع السشتػج إلجخاء تعجيالت عميو ،أو في

حالة االضصخار إلى دفع تعػيزات كبيخة لألفخاد يحكع ليع القزاء بأضخار نتيجة أخصاء السؤسدات
الرانعة ،كل ىحا يذكل ضغط عمى السؤسدة قج يغيخ نطختيا بذكل سمبي تجاه عسمية البحث والتصػيخ.
السطمب الثالث :دور البحث والتطؽير في التشسية التكشؽلؽجية

تعتسج القجرة التشافدية وثقل الجولة في العرخ الحجيث عمى مجػ امتالكيا لسقػمات التقجم العمسي

والتصػر التقشي ،الحؼ يتأتى مغ خالل احتزان الجول لسخاكد بحػث متصػرة تعسل بشاء عمى قػػ الدػق
والستصمبات الػششية الحيػية .وىحا مسا ال ش ؼيو يتصمب تػفيخ أرضية صمبو تعسل في ضميا وتدتفيج مغ

مخخجاتيا في مػاجية قزاياىا السختمفة ،التي تحتاج إلى إيجاد لبشة لتػثيق االرتباط بشيغ مؤسدات البحث
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األمريكيتالعمع والتصػيخ وقصاعات اإلنتاج والخجمات السختمفة لتحقيق أىجاف التشسية الذاممة .يعج البحث العمسي أم اخ
ً
ميسا لمتقجم االقترادؼ واالجتساع لمجونة حيشت يتشيح تصبيق نتائج البحػث العمسية لمجول تحقيق مدايا تشافدية

في مختمف السجاالت ،مسا يجعميا أكثخ فعالية وقجرة في السشافدة عمى السدتػػ العالسي ،ومغ ثع تحقيق
مدتػيات معيذية أفزل.

أوال :مذاريع البحث والتطؽير والتشسية

التشسية الرشاعية ونجاحيا يعتسج إلى قجر كبيخ عمي التكيغ الرحيح لالحتياجات السدتقبمية لمدػق
وتصػيخ التكشػلػجيا السبتكخة لتجعيع القجرة في مجال السشافدة حيث أنو يثبت مغ التجخبة أن السشافدة السفتػحة

ىي السجال الحؿيقي لمقجرات وثبت أن التكشػلػجيا السشقػلة ال تدتصيع الرسػد أمام التكشػلػجيات السبتكخة
والسصػرة محميا أن دور البحث والتصػيخ ىػ:

1

 .1عمي السدتػؼ القػمي

تحجيج السذاكل القػمية وتحػيميا إلى أبحاث مشصؿية ثع استشباط تكشػلػجيا وششية مبشية عمي نتائج
األبحاث التصبيؿية مع عجم اإلخالل بالسشطػمة البحثية
 .2مغ الشاحية الرشاعية :

دراسة الدػق لبحث كيؽية تصػيخ السشتج وتكشػلػجيات اإلنتاج لخمق القجرة عمي السشافدة وواضح أن

ىحه العسمية ال يسكغ أن تتع بجون تعاون بيغ الجامعة والرشاعة وذلظ بتقػية وإنذاء أقدام  R/Dفي
الذخكات الرشاعية التي ىي ىسدة الػصل مع الجامعة لبشاء القجرة التكشػلػجية الحاتية ويسكغ تذجيع مخكد

R.Dففي الذخكات بإنذاء مخاكد بحثية نػعية متخررة بالجامعات تحت مطمة األكاديسيات القػمية

لمعمػم مع العسل عمي تػزيعيا عمي الجامعات حتى يكػن لكل جامعة اتجاه مسيد في البحث العمسي
التصبيقي ويكػن ميسة كل مخكد مغ ىحه السخاكد الشػعية االترال بجسيع الباحثيغ والذخكات الرشاعية
السدتفيجة في نفذ السجال وكحلظ لتذجيع األبحاث التي تؤدؼ لالبتكار في ىحا السجال وىحا الشطام معسػل

بو في الػاليات الستحجة األمخيكية.

N SF Engineering Research Centers in Universitiesوحيث أنشا تعخضا إلى دور البحث
والتصػيخ في بشاء القاعجة التكشػلػجية وبقي أن ندتػعب مشطػمة التصػيخ التكشػلػجي
 .3مشطػمة التصػيخ التكشػلػجي االبتكارؼ:

تعتبخ أىع خصػات التصػيخ ىي أن نجرك ما ىػ مصمػب مدتؿبال وامكانية تحقيق تكشػلػجيا مدتؿبال

كحلظ مع اآلخح في االعتبار تكػن تقخيبا عذخ سشػات أو أكثخ تفرل بيغ االبتكار وتشفيحه عسميا عمي نصاق

تجارػ أن تحجيج األىجاف يجب أن يخاعي اتجاىيغ :

أ .االتجاه األول :التكشػلػجيا لتمبية االحتياجات الحالية لمسجتسع والرشاعة
1

MicheaL BORDT and others, science, technology and innovation for sustainable developement, SIEID, statistics
Canada, August 26, 2006, p 2-8.
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األمريكيتب .االتجاه الثاني :تشسية االبتكارات الشاتجة مغ األبحاث التكشػلػجية التي يكػن ىجفيا استشباط تكشػلػجيا
مدتقبمية متصػرة وبعج ذلظ تكػن مخحمة االنتقاء أخحيغ في االعتبار اآلثار البيئية والحزارية

لمتكشػلػجيا وكحلظ مالءمتيا لمسجتسع يبيغ كيؽية تحجيج أولػيات البحث والتصػيخ

مسا سبق يتزح أن االبتكار التكشػلػجي ىػ عسمية معقجة تبجأ مغ البحث عغ االبتكار ثع بحثو وأخي اخ

شخق تحؿيقو عمي مدتػؼ تجارؼ وؼيسا يمي أىع سسات مخاحل التصػيخ

 البحث عغ االبتكارات

 انتقاء االبتكار األندب بعج تقجيخ آثاره عمي البيئة السجتسع وبحثو أو تحؿيقو معسميا Selection and
Investing Action

 الترشيع التجارؼ لالبتكار
وسػف نحاول أن نقجم شخيقة مشيجية عامة لمتصػيخ حيث أن عسمية التصػيخ ىي عسمية متكاممة

اليجف مشيا ىػ االستخجام األمثل لمشطخيات العمسية السػجػدة مغ خالل البحث التجخيبي والخبخة السيجانية أن
الشطخية والبحث التجخيبي والخبخة السيجانية ىسا أساس أؼ عسمية تصػيخ تكشػلػجي ناجح إن نجاح أؼ تصػيخ

ابتكارؼ تكشػلػجي يعتسج عمي ىحه العػامل الثالثة والعالقة بيشيسا عالقة تبادلية إذ ال يػجج ابتكار تكشػلػجي

جيج ال يعتسج عمي نطخية عمسية وؼيسا يمي تحميل ليحه الحمقة:
 .1تصبيق الشطخية :

تػجج نطخيات تفدخ معطع الطػاىخ واليجف ىشا ىػ تصبيق الشطخيات مع الفخوض السبدصة السشاسبة

حيث أن معطع الشطخيات ال يسكغ تصبيقيا كاممة .كسا أن تصبيق الشطخية يعتسج عمي اكتذاف جسيع العػامل
الحاسسة السؤثخة ثع التكيغ بتجاخميسا الرحيح مع السشطػمة السصمػبة باتباع مشيج االستقخار التجخيبي حيث
يعتسج عمي التجخبة لدياقو العخوض السبدصة واكتذاف أىسية العػامل الججية السؤثخة عشج تصبيق الشطخية وفي

الحؿيقة فان ىحا ىػ نقصة الزعف السختبصة باستخجام مشيج تصبيق الشطخية في التصػيخ التكشػلػجي حيث
أنسو ال يسكغ في كثيخ مغ األحػال أخح كل العػامل السؤثخة في االعتبار اذ البج مغ إىسال بعزيع بشاء عمي

التجارب ولكغ نتائج التجارب قج ال تتفق مع التصبيق السيجاني وىحا يعزج مبجأ استشباط القػاعج مغ التجارب

السعسمية وىحا أسخع الصخق لرياغة قػاعج نطخية مججدة ولكغ ىحه الصخيقة بالخغع مغ انتذارىا لعجم تصمبو
خمؽية نطخية قػية عشج الباحثيغ فان تصػيخىا وتعسيسيا بعج ذلظ يرادفو كثي اخ مغ العؿبات ويالحع أن

تصبيقيا ال يجعل حمقة التصػيخ الثالثية مكتسمة وفي الحؿيقة فان تقجم العمػم اعتسج عمي السيج التجخيبي

بصخيقة االستقخاء حيث ترل بالشطخية إلى نقصة العجد وصياغة الفخوض السشاسبة لمتصبيق وىشا يتزح

تبادلية العالقة بيغ الشطخية والتجارب السعسمية
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األمريكيت .2التجارب السعسمية:

أنو مغ الػاضح أؼ ابتكار يجب التحقق مشو معسميا مع تصبيق الصخق السعسػل بيا (تحميل بعجؼ

وقػانيغ التذابو) وذلظ مع عجم اإلخالل بالشطخية كسا ىػ محكػر بالبشج الدابق ودائسا ما تكػن ىشاك مفارقات

ميسا كان السيشجس تجخيبيا وأن التصبيق السيجاني قج يطيخ عجه عػامل قج تكػن أىسمت ولع تؤخح في

االعتبار ولكشيا مؤثخة عشج التصبيق الفعمي ولحلظ مغ الزخورؼ أن تكػن نتائج التجخبة واضحة ويكػن
تفديخىا باستخجام الشطخيات السعخوفة باإلضافة يجب ربصيا مع نتائج الخبخة السيجانية لمتجارب السذابو.
 .3تقييع الخبخة السيجانية :

إن الخبخة السيجانية التي تشسػ باستسخار نتيجة لتذغيل مشذأ ىشجسي معيغ ىامة ومؤثخة والتي يسكغ

تجسيعيا لعسل قاعجة معمػمات عغ تذغيل وصيانة السشذأ يسكغ بيا التكيغ تقخيبا بالدمػك السدتقبمي لمسشذأ
وإذا كان االبتكار ىػ تصػيخ ألداء ىحا السشذأ فان الخبخة السكتدبة تداعج عمي نجاح تصبيق االبتكار وتستج

إلى تغحية التجارب والشطخيات بالسعمػمات التي مغ شأنيا العسل عمى الشجاح الشيائي لالبتكار التكشػلػجي.
ثالثا :السعرفة التكشؽلؽجية والشسؽ االقترادي:

يتسيد العرخ الحالي عغ العرػر الدابقة بدخعة التغييخ في مجاالت الحياة كافة ،حتى اصبح
يشعت بعرخ الثػرات :الثػرة السعمػماتية والثػرة التكشػلػجية وثػرة االتراالت وتسثل تمظ الثػرات العمسية

والتقشية قفدات في ىحه السجاالت ،أؼ تصػرات سخيعة ومتالحقة فالثػرات العمسية مقرػد بيا سمدمة األحجاث

التصػيخية غيخ التخاكسية ،والتي يدتبجل فييا الشسػذج اإلرشادؼ القجيـع ومتعارضاً كميا أو جدئياً  ،لكػنو
نسػذجاً إرشاديا ججيجا وما شيجه العالع خالل العقػد االخيخة مغ القخن الساضي ،مغ تصػرات سخيعة

ومتالحقة في مجاؿ السعخفة والتكشػلػجيا  ،وضيػر فكخة العػلسة االقترادية بتجمياتيا الدياسية والثقاؼية
واالجتساعية  ،أحجث تأثي اخ عمى مشطػمة السجتسعات في دول العالـع كافة ،وأمام ىحه التأثيخات أنقدـع العالـع

الى كتمتيغ  ،كتمة مؤثخة وتتسثل في دول العالـع الستقجم الذسالي وىي التي تشتج السعمػمات والتكشػلػجيا
وتديصخ عمى االقتراد  ،وكتمة متأثخة وتتسثل في دول العالـع الشامي الجشػب وىي التي تدتيمظ نتاج

السعمػمات والتكشػلػجيا ،دون أن تكػن فعالة في ميجان انتاجيا .ونتيجة ىحا التأثيخ والتأثيخ بيغ الكتمتيغ غيخ
الستكافئتيغ ،نذأ عميو صخاع يصمق عميو صخاع الذسال والجشػب ،وأخح ىحا الرخاع أشكاال متعجدة سياسية

وثقاؼية واقترادية وعدكخية.

أما مرصمح التحجيات الحؼ يصمق عمى الستغيخات الشاتجة عغ التصػر العمسي والتكشػلػجي والعػلسة

والحؼ شاع استخجامو في الخصاب الدياسي والثقافي والتخبػؼ في دول العالـع الثالث ،إنسا يجل عمى ضعف

قجرة ىحه الجول عمى التعامل مع متغيخات العمع ،وعجم قجرتيا عمى السشافدة في الدػق االقترادية الججيجة

في الػقت الحؼ أصبحت ؼيو ىحه الستغيخات قػػ دفع لتصػر الجول الستقجمة ،أصبحت في نفذ الػقت معػقاً
لشسػ الجول الشامية التي ال تدتصيع مالحقة التصػر واستيعاب الججيج مغ العمع والتكشػلػجيا ،وال تدتصيع مشع
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األمريكيتتأثيخ ىحه الستغيخات عمى الجػانب الدياسية واالقترادية والثقاؼية واالجتساعية والبيئية عغ مجتسعاتيا .

ولعل أول ما يشبغي تأكيجه كسدمسات أساسية اقتخان تقجم العمع والتقانة في اإلنجازات الجائسة التي حققتيا

الجول الخأسسالية الستقجمة وقج أضيخت الجراسات التي أجخيت في العجيج مغ البمجان الرشاعية أن مغ  68الى
 % 88مغ التحدغ في مدتػػ السعيذة يعدػ الى التقجم التقشي وأن  % 28يخجع الى تخاكع رأس السال
ولحلظ يسكغ اعتبار التكشػلػجيا عامال رئيدياً في التشسية( .أنطخ الذكل )1-2
الذكل ( :)1-2العالقة بيؼ التشسية التكشؽلؽجية ونذاط البحث والتطؽير

السردر :مؼ اعداد الباحثة باالعتساد عمى ما سبق
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األمريكيتالسبحث الثاني :البحث والتطؽير في الؽاليات الستحدة األمريكية
يعتبخ األمخيكييغ ىع أكثخ الشاس إلى السيل إلى االبتكار الفائق في مذخوعات العمع الكبيخ،

واإلبجاعات الججيجة خالل القخن العذخيغ كانت جميا أمخيكية ،ولعل أن ىجخة األوائل إلى أمخيكا قادميغ مغ
قيػد أوروبا ساىع في ىحه العسمية ،كسا أنيا اليػم ال تتسيد فقط بأنيا تسمظ أكبخ ناتج قػمي إجسالي في العالع
يديج عغ  28تخيميػن دوالر وإنسا ىي تتسيد أيزا بأضخع ميدانية لمبحث والتصػر حيث ترل ندبة ما

يخرز ليا ما يقارب  % 2.8مغ الشاتج القػمي .وىحا ما سيتع تػضيحو في مصالب السبحث التالي:

السطمب األول :مكانة الؽ.م.أ في الداحة االقترادية الدولية
يرشف االقتراد األمخيكي
تعج أمخيكا ىي جسيػرية اتحادية تزع  58والية في أمخيكا الذسالية،
ّ
اقترادؼ ،عائج ىحا الشػع
ط يجسع بيغ أكثخ مغ نػٍع ونطا ٍم
عالسيا ،كسا أنو
أكبخ اقتراد
اقتراد مختم ٌ
ٌ
ً
ٍّ

أسدو ويحسيو.
لمجستػر األمخيكي فيػ ّ
أوال :معاهر وعؽامل تفؽق الؽاليات الستحدة األمريكية عالسيا:

طا بسكانتو الكبيخة في االقتراد العالسي ،حيث يسثل حػالي  % 25مغ
ضل االقتراد األمخيكي محتف ً
ّ
إجسالي الشاتج العالسي ،وال يدال متفػًقا عمى اقتراد الريغ .باإلضافة إلى ذلظ فإن الػاليات الستحجة لجييا
محمي لمفخد .فحدب حدابات السعجالت الدشػية التي أُجخيت في الخبع األول مغ عام
ناتج
ٍ
سادس أعمى ٍ
ّ
1
 2819فإن اإلحراءات أضيخت أن:
 الشاتج السحمي اإلجسالي 22 :تخيميػن دوالر. -معدل نسؽ الشاتج السحمي اإلجسالي%3.2 :

 -لشاتج السحمي اإلجسالي لمفرد 57.541 :دوالر.

 الدخل القؽمي اإلجسالي : 18.138تخيميػن دوالر. -معدل البطالة.% 3.8 :

 الحد األدنى لألجؽر7.25 :دوالر في الداعة. -العسمة  :دوالر الػاليات الستحجة.

1

U.S. Economic Outlook report, Focus Economics Economic Forecasts from the World's Leading Economists,
March 3, 2020, p2-4.
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األمريكيتاعتبار مغ افخيل .2819
ًا
 تحؽيل اليؽرو إلى الدوالر  1.12دوالر التزخػ.% 2.8 :ٍ
ىائمة تفػق دول العالع كميا ،وليحه القػة مقػمات ،أىسيا
تتستع الػاليات الستحجة األمخيكية بقػٍة
 -تأجير العقارات 

أيزا قصاع اإلسكان ،يعج ىحا القصاع نبس االقتراد األمخيكي ،فيػ يداىع بحػالي 9
يدسى ً
تخيميػن دوالر أؼ ما يعادل  %مغ إجسالي الشاتج السحمي ،ويتسثل ىحا القصاع في مجاليغ ،ىسا 
 -اإلنفاق االستهالكي :

السشدلية.

ذاتيا والستسثمة ىشا باإليجار وثسغ الخجمات
أؼ ؾيسة السرخوف عمى الخجمات التي يتع استيالكيا ً
ٍ
سكشية (بيجف بيعيا أو تأجيخىا) وأجػر الػسصاء
يع
 -االستثسار الدكشي :الستسثل بإنذاء مذار ٍ

ججا في االقتراد الػششي األمخيكي ،كسا أنو يػفخ أكثخ مغ  1،9مميػن وضيفة
ىحا القصاع مؤثخ ً
ٍ
وبيع وشخٍاء العقارات.
قائسة عمى
تأجيخ ٍ

 .قطاع الدولة والحكؽمة السحمية 
أضافت الجولة والحكػمة السحمية ؾيس ًة إلجسالي الشاتج السحمي تبمغ  9تخيميػن دوالر ،لتربح
ثاني أكبخ داع ٍع لمشاتج السحمي بشدبة تقجر بحػالي  %مغ إجسالي الشاتج السحمي األمخيكي .ويشقدع اإلنفاق

الحكػمي إلى عشرخيغ 

ٍ
ٍ
ماديا لتعػد
يع
ججيجة أو التػسع في مذار ٍ
أ .االستثسار الحكؽميإنذاء مذار ٍ
يع قائسة بجعسيا ً
ٍ
مادية في الػقت الحالي أو السدتقبمي ،مثل اإلنفاق عمى األبحاث 
باح
بأر ٍ
ٍ
معيشة والتستع بسيداتيا،
سمع
ب .االستهالك الحكؽمي الشهائيوىػ ما تشفقو الجولة عمى استخجام ٍ

وغالبا ما يعتسج ىحا القصاع عمى الزخائب أو الجيػن السحمية والجولية 
ً
 .قطاع السالية والتأميؼ 

يعج قصاع السالية والتأميغ ركيدًة أساسي ًة في االقتراد األمخيكي حيث يداىع بـ  %مغ إجسالي
ٍ
قصاعات مسي ٍدة مثل :شخكات التأميغ
الشاتج السحمي بسا يعادل  9تخيميػن دوالر .يتكػن مغ عجة
ومرارف االحتياشي الفيجرالي وغيخىا مغ األدوات السالية ،وتكسغ أىسيتو في تدييل عسمية الترجيخ

األمخيكي .يغصي ىحا القصاع ندبة  %مغ العسالة في البالد حيث يبمغ عجد العامميغ ؼيو  مالييغ شخز9

1

Benjamin Elisha Sawe ,The Biggest Industries In The United States, sur le site : www.worldatlas.com, consulté le
05/08/2019
 ،: www.investopedia.com, consulté le 05/08/2019.مه مىقعThe 5 Industries Driving the U.S Economy
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األمريكيت .قطاع الرعاية الرحية واالجتساعية 
تبمغ الؿيسة اإلجسالية لمشاتج السحمي لقصاع الخعاية الرحية واالجتساعية في البالد تقخ ًيبا 9
ونطخ النتذار العجيج مغ األمخاض وتشػعيا زاد
ًا
تخيميػن دوالر ،وىي تسثل  %مغ إجسالي الشاتج السحمي.
اىتسام األمخيكييغ أكثخ بالخعاية الرحية ،حيث بمغ إنفاق أمخيكا عمى ىحا القصاع ما يقارب  دوالر

عالسيا ،لحا كانت الخعاية الرحية ذات أىسية كبخػ 9
لمذخز الػاحج وىي الؿيسة األكبخ
ً
 .قطاع الرشاعات السعسرة 
ٍ
ٍ
السداىة في إشار
ىيصشاعةالسشتجاتالجائسةلفتخةشػيمة،تعجشخكةُ Durable Manufacturing
الرشاعات التحػيمية متخرر ًة في إنتاج أدو ٍ
ات معسخٍة مثل (الحػاسيب ،والديارات ،واألسمحة الشارية،
أحيانا يتع تأجيخىا ،وىي صشاع ٌة متأثخةٌ بالطخوف السحيصة الجاخمية والخارجية
واآلالت الخياضية وغيخىا) و ً
مثل أسعار الشفط والجوالر .تسثل  % مغ الشاتج السحمي اإلجسالي أؼ ما يعادل  مميار دوالر ،تعتبخ

محخكا أساسيًّا لالقتراد األمخيكي حيث تػفخ أكثخ مغ  وضيفة 9
ً
 .قطاع بيع التجزئة 

تسثل تجارة التجدئة  %مغ إجسالي الشاتج السحمي لمبالد ،حيث تبمغ ؾيسة إجسالي الشاتج السحمي
 مميار دوالر ،وىي عسمية بيع السدتيمظ مباشخًة ،تتسيد صشاعة البيع بالتجدئة بالستاجخ الثابتة التي
يقرجىا الدبائغ لذخاء احتياجاتيع .تعج صشاعة البيع بالتجدئة أعمى ندبة عسل في الػاليات الستحجة وتداىع

ب  % مغ إجسالي العسالة في الػاليات الستحجة حيث أنيا تييسغ عمى أكثخ مغ  مميػن وضيفة،
يػميا9
باحا شائم ًة ً
باإلضافة لمبيع عغ شخيق اإلنتخنت مثل AmazonوeBayالذٌن ٌحممون أر ً

 .قطاع بيع الجسمة 

تتزسغ تػزيع الدمع التجارية بالجسمة مغ معامل اإلنتاج لمسدتيمكيغ أو لتجار التجدئة ،تتسيد بتػفيخ
مخرز لمبيع كستاجخ التجدئة ،تسثل  %مغ الشاتج
مكان
تكاليف اإلعالن لعجم حاجتيا إليو ،ليذ لجييا
ٌ
ٌ
كبيخ مغ العسال حػالي  ،مميػن شخز حيث تغصي
عجدا ًا
السحمي أؼ ما يعادل  مميار دوالر ،تزع ً
 %مغ العسالة في الػاليات الستحجة األمخيكية 9
 .قطاع الرشاعات غير السعسرة 

عسخ افتخاضيًّا أقل مغ ثالث سشػ ٍ
ات مثل البشديغ والكيخباء
سمعا يتع تعخيفيا عمى أن ليا ًا
تشتج ً
والسالبذ ،تعتبخ الرشاعة غيخ السعسخة ركيدًة أساسي ًة في االقتراد األمخيكي حيث تبمغ ؾيسة إجسالي الشاتج
السحمي  مميار دوالر أو  %مغ الشاتج السحمي اإلجسالي ،يعج قصاع الرشاعات التحػيمية غيخ السعسخة
أقل ؾيس ًة مغ قصاع الترشيع الجائع .ومع ذلظ تػضف السديج مغ األشخاص وتسثل  9مميػن وضيفة مقارنة
بـ  ألف وضيفة مغ الترشيع الستيغ9
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الفصل الثاني :دور المدن العلميت في دعم مشاريع البحث والتطوير -وادي السيلكون بالوالياث المتحدة
األمريكيت .الحكؽمة الفيدرالية 
تعتبخ الحكػمة الفيجرالية جدج الػاليات الستحجة ،تأتي في السخكد التاسع مغ إجسالي ؾيسة الشاتج

السحمي ،تبمغ مداىستيا حػالي  مميار دوالر والتي تسثل  % مغ إجسالي الشاتج السحمي .فيي تداىع
بتػضيف حػالي  9مميػن أمخيكي .تدتأثخ الخعاية الرحية والزسان االجتساعي والتعميع بالحرة الكبيخة

مغ استثسارات الحكػمة الفيجرالية بشدبة  %و %و %مغ االستثسارات الدشػية عمى التػالي 9
 .قطاع صشاعة السعمؽمات 

أساسيا مغ أركان االقتراد األمخيكي ،حيث تبمغ الؿيسة السزافة
ركشا
تعج صشاعة السعمػمات ً
ً
إلجسالي الشاتج السحمي  مميار دوالر ،أؼ ما يعادل  %مغ إجسالي الشاتج السحمي .يذسل قصاع
ٍ
بأنذصة و ٍ
أعسال تختبط بتقجيع السعمػمات وإتاحة الػصػل
صشاعة السعمػمات الذخكات والسؤسدات السعشية
مدؤول عغ تػضيف  %مغ
إلييا بيجف الخبح ،مثل شخكات اإلعالم وشخكات إعجاد البيانات .ىحا القصاع
ٌ
ومعجيغ ومشتجيغ ووسصاء السعمػمات 9
األمخيكييغ أؼ حػالي  9مميػن وضيفة ما بيغ مبخمجيغ ّ
 .التكشؽلؽجيا 

تعج التكشػلػجيا عرب االقتراد األمخيكي ،جحورىا امتجت إلى كل الػاليات األمخيكية فيي وسيمةٌ
أساسي ٌة تُدتخجم في كل القصاعات األُخخػ مثل الخعاية الرحية والرشاعة الستقجمة والشقل والتعميع والصاقة.

وىي أسخع األعسال نتيج ًة حيث تذيخ التػقعات إلى زيادة التػضيف بشدبة  %في الفتخة (_ 
 )تتزسغ العسل في الحػسبة الدحابية ،وفي حفع وتجسيع السعمػمات الكبيخة وحسايتيا .ترجرت
التكشػلػجيا ضسغ قائسة الخسدة األوائل لمجعع االقترادؼ في  والية ،وفي أكبخ  دول مغ بيغ 

والية9

يحافع االقتراد األمخيكي عمى مخكد قػتو مغ خالل مجسػعة مغ الخرائز ،تتستع البالد بإمكانية

الػصػل إلى السػارد الصبيعية الػفيخة والبشية التحتية السادية السعقجة .كسا أن لجييا قػة عاممة كبيخة ومتعمسة

ومشتجة .عالوة عمى ذلظ ،يتع تعديد رأس السال السادؼ والبذخؼ بالكامل في بيئة الدػق الحخة والسػجية نحػ

األعسال .تداىع حكػمة وشعب الػاليات الستحجة في ىحه البيئة االقترادية الفخيجة .تػفخ الحكػمة االستقخار

الدياسي ،ونطام قانػني فعال ،وـيكل تشطيسي يدسح لالقتراد باالزدىار .يجمب عامة الدكان بسا في ذلظ
مجسػعة متشػعة مغ السياجخيغ ،أخالؾيات عسل قػية ،باإلضافة إلى الذعػر بخوح السبادرة والسخاشخة الشسػ
االقترادؼ في الػاليات الستحجة يجفعو باستسخار االبتكار.

ثانيا :مقؽمات تفؽق الؽاليات الستحدة األمريكية

تتشافذ دول العالع لتربح مغ أقػػ االقترادات ،وتعسل العجيج مغ الحكػمات عمى دفع اقتراد

بالدىا نحػ العذخ األوائل ،عغ شخيق زيادة ندب الشسػ ،وتفعيل القصاعات اإلنتاجية والخجمية .وعادة ما

تتختب ا لػاليات الستحجة األمخيكية في السخاتب األولى وىحا ما تثبتو السؤشخات االقترادية ومشيا مؤشخ الثخوة
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األمريكيت»  «wealth indicatorأيغ تخبعت الػاليات الستحجة االمخيكية عمى السختبة األولى بـ  185تخيميػن دوالر
أؼ ما يعادل  %38مغ ثخوة العالع ثع تمييا الريغ بـ  63تخيميػن دوالر أؼ ما ندبتو  %17وفي السختبة
الثالثة اليابان بثخوة تقجر بـ  25تخيميػن دوالر ما يقابل  %7وتمييا بالتختيب :ألسانيا ،بخيصانيا ،فخندا ،اليشج،
إيصاليا ،كشجا ،اسبانيا ،كػريا الجشػبية( .أنطخ الذكل )2-2

الذكل ( :)2-2تؽزيع الثروة حدب دول العالػ لعام 2019

Source : Global wealth report 2019, Credit Suisse Research Institute, Banque
d'investissement, Zurich,Suisse, p5.

ويرشف اقتراد الجول العذخ األوائل ،وفق عجة معاييخ ،مشيا الشاتج السحمي ،السدتػػ السعيذي،

الشسػ ،اإليخادات السالية ،وغيخىا مغ السعاييخ االقترادية .وتسكشت الػاليات الستحجة لدشػات مغ احتالل

السخكد األول عالسياً يبيغ مؤشخ الشاتج السحمي اإلجسالي) (GDPالؿيسة الدػؾية الشقجية لجسيع الدمع
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الفصل الثاني :دور المدن العلميت في دعم مشاريع البحث والتطوير -وادي السيلكون بالوالياث المتحدة
األمريكيتوالخجمات التي يتع إنتاجيا داخل بمج ما خالل فتخة محجدة ،إذ يداعج ىحا السؤشخ في تقجيع لسحة سخيعة عغ

اقتراد البمج .في العام  2819احتمت الػاليات الستحجة األمخيكية السختبة األولى عالسياً بشاتج محمي قجره
 22.2تخيميػن دوالر .وجاءت الريغ في السختبة الثانية بشاتج محمي قجره  15.4تخيميػن دوالر .بيشسا تستمظ
اليابان ثالث أكبخ اقتراد في العالع بإجسالي ناتج محمي يبمغ  5.5تخيميػن دوالر.

1

أيغ ارتفع االقتراد األمخيكي بسعجل % 3.2خالل الخبع األول مغ  ،2819وجاء ىحا االرتفاع عقب

اإلغالق الحكػمي في بجاية ىحه الدشة ،وأيزا تخافق مع حخب تجارية مدتعخة بيغ أمخيكا والريغ.
وأثار ىحا االرتفاع غيخ الستػقع تداؤالت عغ أسبابو عمى الخغع مغ وجػد معيقات كثيخة أىسيا اإلغالق

الحكػمي وتجىػر في األسػاق السالية ،وأيزا الحخوب التجارية مع الريغ( .أنطخ الججول )1-2
الجدول( :)1-2أقؽى عذرة اقتراديات في العالػ حدب مؤشر الشاتج السحمي االجسالي
االقتراد

الشاتج

أمريكا

22.32

الريؼ

15.27

اليابان

5.41

ألسانيا

3.98

الهشد

3.28

فرندا

2.77

بريطانيا

2.72

ايطاليا

2.81

البرازيل

1.89

كشدا

1.81

السحمي

(تريميؽن دوالر)

االجسالي

Source : World Economic Outlook report, Gross Domestic Product (GDP) indicator, IMF,
October, 2019.

وجاءت ألسانيا في السختبة الخابعة بؿيسة  3.89تخيميػن دوالر ،وفي السختبة الخامدة اليشج بـ

 3.28تخيميػن دوالر ،وفخندا في السختبة الدادسة بؿيسة  2.77تخيميػن دوالر.وفى السختبة الدابعة بالقخب مغ

فخندا تأتى بخيصانيا بؿيسة  2.72تخيميػن دوالر وإيصاليا في السختبة التاسعة بؿيسة  2.81تخيميػن دوالر بيشسا
كشجا في السختبة العاشخة بؿيسة  1.81تخيميػن دوالر .الريغ والػاليات الستحجة يتجاوزان  %42مغ االقتراد

العالسي وبيشسا تبمغ ؾيسة إجسالي االقتراد العالسي حػالي 79.98تخيميػن دوالر يستمظ اقتراد أمخيكا مشو
أكثخ مغ  ،%25في حيغ تستمظ الريغ  ،%17.5ويعشى ذلظ أن حجع اقتراد الػاليات الستحجة والريغ
1

من اعدا الباحثة باالعتماد على:
World Economic Outlook report, Gross Domestic Product (GDP) indicator, IMF, October, 2019.
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الفصل الثاني :دور المدن العلميت في دعم مشاريع البحث والتطوير -وادي السيلكون بالوالياث المتحدة
األمريكيتيتجاوز  %42.6مغ االقتراد العالسي .أكبخ  18دول يتجاوز حجع اقترادىا  %73مغ االقتراد العالسي.

وأكثخ مغ  158دولة  %26.8فقط ويبمغ حجع الشاتج السحمى لـ  18دول الكبخػ 58.54 ،تخيميػن دوالر،
بشدبة  ،%73.2أما حجع باقي دول العالع والتي يتجاوز عجدىا  158دولة -تع رصج بياناتيا -ؼيقجر بـ

 21.4تخيميػن دوالر ( .%26.8أنطخ الذكل )2-2

الذكل( :)2-2خريطة تؽضح الشاتج السحمي االجسالي لدول العالػ

Source : World Economic Outlook report, Gross Domestic Product (GDP) indicator, IMF,
October, 2019.

حافطت الػاليات الستحجة األميخكية عمى مخكدىا "كأفزل دولة في العالع" في عام  ،2819حيث

خمز مشجدو التقاريخ االقترادية والدياسية إلى أنيا أكبخ قػة اقترادية وعدكخية في العالع ،ؼيسا تالىا
بعس أقخب حمفائيا وبعس "خرػميا" التقميجييغ .كسا أن تأثيخىا الثقافي العالسي كبيخ بفزل شعبية إنتاجيا
في مجاالت عجة مثل األدب والديشسا والسػسيقى والبخامج التمفديػنية وخاصة تكشػلػجيا االعالم واالترال.

رغع أن بعس الخيارات التي اتخحىا الخئيذ األميخكي دونالج تخامب شخحت تداؤالت عالسية ،ومغ ضسشيا
تداؤالت لجػ الحمفاء والخرػم حػل مدتقبل الػاليات الستحجة في الرخاع عمى "زعامة العالع".

السطمب الثاني :وضعية البحث والتطؽير في الؽ.م.أ

تتػفخ و.م.أ عمى أقصاب صشاعية كبخػ ومتعجدة يسكغ ان نسيد فييا بيغ  :السشاشق الرشاعية

القجيسة :تتخكد بالذسال الذخقي(الديارات ،الرمب ،التكشػلػجية العالية . )..السشاشق الرشاعية الحجيثة:

تغمب عمييا الرشاعات العالية التكشػلػجيا ،تتخكد بالدػاحل الغخبية لمػاليات الستحجة األمخيكية (سياتل،

بػرتالنج ،كاليفػرنيا ،لػس أنجمذ) وبالدػاحل الجشػبية (ميامي ،ىيػستػن ،داالس) تكسغ أىسية وقػة
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الفصل الثاني :دور المدن العلميت في دعم مشاريع البحث والتطوير -وادي السيلكون بالوالياث المتحدة
األمريكيتالرشاعة في االقتراد األمخيكي في احتالليا مخاتب متقجمة عمى الرعيج العالسي في عجة مشتجات :السختبة
األولى في إنتاج السصاط الرشاعي ،وفي عجيغ الػرق ،والديارات والثانية في إنتاج الصائخات والثالثة في

إنتاج الرمب والخابعة عالسيا في األلسشيػم .ىحا وتبخز قػة الرشاعة األمخيكية كحلظ مغ خالل كػن أغمب
صشاعاتيا ىي صشاعات عالية التكشػلػجيا ،حيث عخفت ىحه الرشاعات (العالية التكشػلػجيا) نسػا كبيخا،

حيث تتػفخ و.م.أ عمى مقاوالت ضخسة متخررة في تكشػلػجيا اإلعالم والبيػتكشػلػجيا .وىحا ما يفدخ كػن
و.م.أ تذكل أول سػق لمحػاسيب عمى الرعيج العالسي (صشاعة اإللكتخونيظ) حيث تديصخ عمى ىحا القصاع

األخيخ شخكة كػمباك إ.ب.م ومسا يداعج ىحه الرشاعات عمى التفػق ىػ ارتفاع ؾيسة االستثسارات السػضفة
في مختبخات البحث العمسي السختبصة بالرشاعة والػاليات الستحجة األمخيكية تتخكد أىع األقصاب التكشػلػجية

بالذسال الذخقي لمبالد (نيػيػرك ،بػسصغ ،واششصغ) ثع بالغخب (لػس أنجمذ ،سان فخانديدكػ) حيث يتخكد
بيحه األخيخة أكبخ تجسع لمسقاوالت السخترة في الرشاعات اإللكتخونية والسعمػماتية (الديميكػن فالي).1

يتخكد معطع اإلنفاق العالسي عمى البحث والتصػيخ في دول مجسػعة العذخيغ ،والتي تسثل %92

مغ حجع اإلنفاق العالسي عمى البحث والتصػيخ ،في حيغ يتخكد  %94مغ بخاءات االختخاع في الػاليات

الستحجة األمخيكية .كسا أنو عمى مجار الـ  18سشػات الساضية كانت أكثخ الذخكات إنفاًقا عمى البحث
مرشعة لمديارات مثل "جشخال مػتػرز" "وفاسبػك" أشيخ مػقع
والتصػيخ شخكات أدوية مثل "فايدر" ،وشخكات
ّ
تػاصل اجتساعي .وجاءت شخكة "أمازون" في السخكد األول كأكثخ الذخكات إنفاًقا عمى البحث والتصػيخ،

شيخ الساضية 2.ىحا ما يثبت لشا ارتباط تفػق الػاليات الستحجة
حيث أنفقت  17.4مميار دوالر خالل الـ ً 12ا
األمخيكية بأنذصة البحث والتصػيخ ارتباشا وثيقا فأىع مؤسدات الػاليات الستحجة األمخيكية ىي التي تشفق
أكثخ عمى عسميات البحث والتصػيخ فيحا الشذاط يعج القمب الشابس لالقتراد األمخيكي( .أنطخ الذكل)4-2

1

تمرٌر أداء االلتصاد العالمً للنصف األول من العام  ،3122متوفر على المولع https://www.equiti.com/ :تارٌخ االطالع.3121/22/2 :
2
تمرٌر المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة ، 2019سلسلة التصادٌات واحصائٌات الوٌبو ،متوفر على المولعhttps://www.wipo.int/wipr/ar/ :
تارٌخ االطالع .3121/21/22
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األمريكيتالذكل( :)4-2عالقة أنذطة البحث والتطؽير بتغيرات الشاتج السحمي اإلجسالي 2019-2000

Source : World Intellectual Property Report 2019, The Geography of Innovation: Local Hotspots,
Global Networks, WIPO, 2019, Switzerland, p56.

السطمب الثالث :تحميل مؤشرات البحث والتطؽير في الؽ.م.أ

اكا إلمكاناتيا،
العمػم والتكشػلػجيا واالبتكار ( )STIىي السحخكات الخئيدية لمشسػ االقترادؼ .وإدر ً
وضعت العجيج مغ البمجان أىجاًفا لحرة الثخوة الػششية التي سيتع تخريريا لمبحث والتصػيخ (.)D&R
يسكغ استخجام مؤشخات البحث والتصػيخ لخصج وؾياس التقجم نحػ ىحه األىجاف ،مع تػفيخ السعمػمات

الالزمة لػضع سياسات بشاءة وتحفيد التػسع في البحث والتصػيخ .وقج تع تقديع ىحه السؤشخات عمى الشحػ

التالي:

أوال :السدخالت

ثسة ميل دائع في تقييع أنذصة البحث والتصػيخ ،يتجو الخبخاء نحػ التخكيد عمى مؤشخات السجخالت

الكسية ،أكثخ مغ مؤشخات السخخجات إذ أن التعقيج السمحػظ في تقجيخ مخخجات البحث والتصػر دفع الي
التػسع في اعتساد مؤشخات السجخالت التي مسكغ تذخيريا باآلتي:
 .1االنفاق:

يعج االنفاق اإلجسالي عمى البحث والتصػيخ واحج مغ أىع السؤشخات لؿياس تقجـع الذعػب ،فزاال عغ

أن حجع االنفاق يعكذ مجػ اىتسام وتقجيخ أؼ مجتسع مغ السجتسعات لجعع مديخة العمع والتقجم التكشػلػجي

واالرتقاء بسجاالت التشسية وتحقيق الخفاـية لمذعػب .بمغ اإلنفاق العالسي عمى البحث والتصػيخ رقساً ؾياسياً
بمغ حػالي  1888.7مميار دوالر .يتخكد  %88مغ اإلنفاق في  15دولة .بسػجب أىجاف التشسية السدتجامة

( ، )SDGsالتدمت البمجان بديادة اإلنفاق العام والخاص عمى البحث والتصػيخ بذكل كبيخ وعجد الباحثيغ
بحمػل عام  .2838ؼبصبيعة الحال تحتل الػاليات الستحجة األمخيكية السختبة األولى بسا ؾيستو  476مميار
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األمريكيتدوالر أؼ ما ندبتو  %26مغ االنفاق العالسي عمى البحث والتصػيخ تمييا الريغ بـ  378مميار دوالر

ؼبجسعيا مع انفاق الػاليات الستحجة األمخيكية نججىا تسثل  %47مغ إجسالي نفقات البحث والتصػيخ العالسية

وبإضافة اليابان وألسانيا ويرل السجسػع إلى  .%62وىحا ما يػضح لشا احتكار الجول الستقجمة ليحه الدػق
وفي نفذ الػقت يبخز لشا أن مجػ تقجم الجول مختبط دون شظ بإنفاقيا واىتساميا برفة أساسية بأنذصة
البحث والتصػيخ وىحا ما جعل الجول في سباق دائع الى رفع ميدانيات ىحا الشذاط وىػ الدباق الحؼ كانت

والزالت تترجره الػاليات الستحجة األمخيكية( .أنطخ الججول )2-2

الجدول ( :)2-2ترتيب الدول حدب ميزانياتها السؽجهة لمبحث والتطؽير

 .2الباحثيؼ :

المرتبة

البلد

اإلنفاق على البحث والتطوير (مليار
دوالر)

1

الواليات المتحدة
األمريكية

476.5

2

الصين

370.6

3

اليابان

170.5

4

ألمانيا

109.8

5

كوريا الجنوبية

73.2

6

فرنسا

60.8

7

الهند

48.1

8

المملكة المتحدة

44.2

9

البرازيل

42.1

10

روسيا

39.8

11

إيطاليا

29.6

12

كندا

27.6

13

أستراليا

23.1

14

إسبانيا

19.3

15

هولندا

16.5

السردر :مؼ اعداد الباحثة باالعتساد عمى تقارير البشغ الدولي.

تعج الػاليات الستحجة رائجة في مجال البحث العمسي واالبتكار التكشػلػجي مشح أواخخ القخن التاسع

العمسية
عذخ حيث حرل  353أمخيكي عمى جائدة نػبل مغ مختمف السجاالت و 317جائدة في السجاالت
ّ
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األمريكيتالصبية .في عام  ،1876مشح ألكدشجر غخاىام بيل أول بخاءة اختخاع لمياتف .كسا اختخع تػماس إديدػن
و ّ
الفػنػغخاف وأول مرباح كيخبائي شػيل األمج وأول كامي اخ فيجيػ عسمية .يعتبخ نيكػال تدال رائجاً في التيار

الستشاوب ومحخك التيار الستشاوب والخاديػ .في أوائل القخن العذخيغ ،شػرت شخكات الديارات مثل راندػم أؼ

أولجز وىشخؼ فػرد خط التجسيع .وفي عام  ،1983قامت شخكة األخػان رايت بالؿيام بأول رحمة شيخان أثقل
مغ اليػاء.

ورغع تفػق بعس االقتراديات عمى الػاليات الستحجة األمخيكية في مجال اكتداب الباحثيغ والعامميغ

في مجال البحث والتصػيخ كالكيان االسخائيمي وكػريا الجشػبية (أنطخ الذكل )5-2إال أنيا مازالت في صجارة

الجول والػجية األولى ليجخة االدمغة إ> تُذكل ضاىخة ىجخة العقػل الى الػاليات الستحجة األمخيكية ،ىاجداً
لمحكػمات والجامعات والسشطسات عمى حج سػاء .وذلظ بعج أن أصبح خط سيخ التبادل العمسي بيغ الجول
وأمخيكا بسثابة شخيق ذو اتجاه واحج.

الذكل  :5-2عدد الباحثيؼ لكل مميؽن ندسة

السردر :السؽقع الرسسي لسشعسة األمػ الستحدة لمتربية ،والعمػ ،والثقافة  ،http://uis.unesco.org/تاريخ
االطالع .2019/08/09

 .3تكامل القطاع الحكؽمي والقطاع الخاص في البحث والتطؽير:
يجج الشاضخ إلى التجخبة البحثية األمخيكية عػامل عجيجة وقفت وراء التصػر العمسي والتقجم التقشي

الحؼ أحخزتو مشح األزل ويمعب الجور األساسي العمع والتكشػلػجيا في تكػيغ وتصػيخ كيان الػاليات الستحجة
األمخيكية ولكغ التجخبة تحسل في خباياىا نقاط إيجابية وسمبية ليحه الشيزة العمسية .ولعل أىع ما يسيد تجخبة
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األمريكيتالػاليات الستحجة األمخيكية البحثية ىي االستخاتيجية في إعصاء البحث العمسي أولػية قػمية والتخصيط الجاد

لمبحث العمسي ،كسا أن الجانب األيجيػلػجي ال يسكغ اغفالو فقج أعصت األيجيػلػجيا األمخيكية دفعة قػية
إليجاد عسمية وتأسيذ لمبحث العمسي الججيج وأولت اىتساما خاصا بالعمع والعمػم لػعييا أنيا تتيح الييسشة

عمى العالع وتحػيل مداره .

وامتجادا ليحه الشطخة السجتسعية األمخيكية اإليجابية فقج انعكذ ذلظ عمى السدتػػ الدياسي الخسسي

وعشجما تديج تكاليف البحث العمسي عمى القصاع الخاص البج لمجولة مغ التجخل لجعع الفجػة التي تكاد أن

تصيح بقصاع رائج مثل قصاع البحث العمسي ،وىحا ما فعمتو الػاليات الستحجة األمخيكية عام 1988م  ،فقج
كانت شخكات األدوية تتجاىل نحػ خسدة آالف مخض مغ األمخاض الشادرة  ،وذلظ بدبب ارتفاع تكاليف

البحث العمسي ،وعجم وجػد أمل لجييا في استعادة تكاليف الؿيام بالبحث التجخيبي حتى إن وججوا العالج،

فأصجر الكػنجخس عام 1983م قانػن صشاعة عقاقيخ األمخاض الشادرة  ،وأعصت الجولة السشح لمذخكات مغ

أجل الؿيام باألبحاث ،وكحلظ الخرع الزخيبي ،لقج دخل الدػق أقل مغ عذخة عقاقيخ ألمخاض نادرة قبل
إصجار القانػن بعذخ سشػات  ،أما بعج إصجاره فقج وصل الخقع الى مئتي عقار ألمخاض الشادرة ،وىحا يػضح
مجػ تجخل الحكػمة مع القصاع الخاص مغ أجل إحخاز شفخة عمسية نػعية ( .أنطخ الذكل )6-2

الذكل  :6-2ترتيب الدول حدب تكامل القطاعيؼ الحكؽمي والخاص في االنفاق عمى البحث والتطؽير
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الفصل الثاني :دور المدن العلميت في دعم مشاريع البحث والتطوير -وادي السيلكون بالوالياث المتحدة
األمريكيتالسردر :السؽقع الرسسي لسشعسة األمػ الستحدة لمتربية ،والعمػ ،والثقافة  ،http://uis.unesco.org/تاريخ

ثانيا :السخرجات:

الطالع .2019/08/12

تعتبخ مخخجات البحث والتصػيخ وقػدا لمعسمية التشسػية وتذكل أىع محخكاتيا الجافعة لمتصػر
االقترادؼ واالجتساعي ،كسا أن التكشػلػجيا كأحجؼ صػر تجميات السعخفة حفدت عمى التصػر الجائع أعصت

اقتراد السعخفة أبعاده السعاصخة والسدتقبمة ،وسشحاول عخضيا كسايمي:
 .1براءات االختراع:


أن
نذخ مػقع visualcapitalistقائسة بأكثخ الجول إنفاقاً عمى البحث والتصػيخ ،التي أضيخت ّ
معطع اإلنفاق العالسي يتخكد عمى البحث والتصػيخ في دول مجسػعة العذخيغ ،والتي تسثل % 92مغ حجع

اإلنفاق العالسي عمى البحث والتصػيخ ،بيشسا يتخكد % 94مغ بخاءات االختخاع في الػاليات الستحجة .يعتسج

االزدىار األميخكي عمى االبتكار ،وتُعج حساية حقػق السختخعيغ والسبجعيغ لالستفادة مغ عسميع أولػية
ترشف الػاليات الستحجة
كبخػ .وىحا ىػ أحج األسباب التي جعمت السؤسدة العالسية لخيادة األعسال والتشسية ّ

في السختبة األولى في مجال ريادة األعسال.

ومغ خالل مبادرة اختاروا الػاليات الستحجة ( ،)SelectUSAوىي السبادرة التي تخعاىا و ازرة التجارة

األميخكية لتذجيع االستثسار في األعسال التجارية في الػاليات الستحجة ،يسكغ ألصحاب األعسال والسختخعيغ

مغ البمجان األخخػ االستفادة مغ أكبخ سػق استيالكية في العالع وىع عمى يقيغ بأن االبتكار سػف تتع

مكافأتو وىحا ما أكدب الػاليات الستحجة مكانة معتبخة في خخيصة االبتكار العالسي وعبخ الدمغ انتقمت ضسغ
السخاتب األولى أيغ حازت السختبة الثالثة في سشة  2819متقجمة بثالث مخاتب عغ سشة  .2818أنطخ

الذكل 7-2



Visual Capitalist Société de médias/d’actualités was founded in 2011 by Jeff Desjardins in Vancouver, British
Columbia, Canada, www.visualcapitalist.com.
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األمريكيتالذكل : 7-2تحركات مرتبة الؽاليات الستحدة األمريكية في مؤشر االبتكار 2019-2015

Source : GLOBAL INNOVATION INDEX 2019 Creating Healthy Lives—The Future of
Medical Innovation, WIPO, https://globalinnovationindex.org., p11.

 .2الشذر العمسي:

دفع ضيػر الشازية في الثالثيشيات مغ القخن الساضي العجيج مغ العمساء األوروبييغ بسا فييع ألبخت

أيشذتايغ وإنخيكػ فيخمي إلى اليجخة إلى الػاليات الستحجة .خالل الحخب العالسية الثانية شػر مذخوع مانياتغ
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األمريكيتاألسمحة الشػوية فاتحاً السجال أمام عرخ الحرة .أدػ سباق الفزاء إلى تقجم سخيع في إنتاج الرػاريخ وعمػم

السػاد والكسبيػتخ .كسا شػرت الػاليات الستحجة أربانت وشبكة اإلنتخنت .يسػل القصاع الخاص حالياً الشدبة
األكبخ مغ األبحاث والتصػيخات عشج  %78تقػد الػاليات الستحجة العالع مغ حيث عجد أوراق البحث العمسي

أنطخ الذكل  8-2وىػ عامل التأثيخ االول الحؼ جعل األمخيكييغ يسمكػن مدتػيات عالية مغ الدمع
االستيالكية التكشػلػجية كسا أن نرف األسخ األمخيكية لجييا إمكانية االترال باإلنتخنت عبخ حدم االترال

عخيزة الشصاق .تعج الػاليات الستحجة البمج الخئيدي لتصػيخ مدارع األغحية السعجلة وراثياً حيث يقع في

الػاليات الستحجة أكثخ مغ نرف أراضي العالع السدروعة بالسحاصيل السعجلة وراثياً وىحا راجع بالجرجة
األولى إلى الشذخ العمسي لألبحاث التجخيبية الستقجمة.

الذكل :8-2خريطة العالػ لتسركز مشذؽرات البحث العمسي

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Source: WIPO based on PATSTAT, PCT and Web of Science data (see Technical Notes).

Note: Size of bubbles corresponds to the relative volume of patent and scientific publications,
respectively.

يػجج في الػاليات الستحجة العجيج مغ السعاىج الخاصة والعامة ومؤسدات التعميع العالي وكحلظ كميات

محمية ذات سياسات قبػل مفتػحة ويتزسغ التعميع الجامعي في الػاليات الستحجة مجسػعة متشػعة مغ
مؤسدات التعميع العالي .وقج ساعجت األبحاث القػية والتسػيل مغ الحكػمة لتترجر الكميات والجامعات

األمخيكية بيغ أىع جامعات العالع السخمػقة ،مسا يجعميا جحابة بذكل خاص لمصالب وأساتحة الجامعات

والباحثيغ في الدعي لتحقيق التفػق األكاديسي .وحدب ترشيف ششغياؼ جياو تػنغ األكاديسي لجامعات
العالع ،تتػاجج  38مغ أصل أفزل  45جامعة وكمية في الػاليات الستحجة وفًقا لتػزيع الجػائد ونتائج
البحػث) .الجامعات الحكػمية والجامعات الخاصة ،وكميات الفشػن الحخة  ،وكميات السجتسع تمعب دو ار ىاما
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األمريكيتفي مجال التعميع العالي في الػاليات الستحجة ) .وتحتل الجامعات األمخيكية مكانة مخمػقة فػفًقا لتختيب ويب
ماتخكذ والترشيف األكاديسي لجامعات العالع وتحتل عجد مغ الجامعات األمخيكية أولى السخاتب حدب

الترشيف مشيا جامعة ىارفارد ،جامعة ييل ،معيج ماساتذػستذ لمتقشية ،جامعة ستانفػرد ،جامعة بخندتػن ،
جامعة كػلػمبيا وجامعة كاليفػرنيا وغيخىا.

 .3الرشاعة التكشؽلؽجية:

في الحخب العالسية الثانية ،سحقت الػاليات الستحجة قػات دول السحػر بتفػقيا التكشػلػجي ،بإجبارىا

اليابان عمى االستدالم مغ خالل تصػيخ الدالح الشيائي ،القشبمة الحرية .وبػضع الجانب األخالقي أو دقة

جانبا ،فيحه ىي وجية الشطخ التي سادت بالػاليات الستحجة .ولكغ تمظ الثقة تمقت ضخبة كبخػ في عام
األمخ ً
 ،1957ؼيسا يصمق عميو’’ صجمة سبػتشيظ ‘‘ .حيث أشمق االتحاد الدػفيتي أول قسخ صشاعي ،وأرسل أول
إندان إلى الفزاء .وفقجت الػاليات الستحجة مخكد التفػق التكشػلػجي ،وواجيت حيشيا خصخ تقشية الرػاريخ

الباليدتية العابخة لمقارات التي امتمكيا اإلتحاد الدػفيتي .أدت تمظ التجخبة األولية إلى الخبط السريخؼ لجػ
الػاليات الستحجة بيغ الحفاظ عمى تفػقيا التكشػلػجي وأمشيا القػمي.

أدت ىحه’’ الثػرة ‘‘إلى ـيسشة التفػق التكشػلػجي لمقػات السدمحة األمخيكية والتي تع استعخاضيا في

حخب الخميج وفي كػسػفػ .ولفتخة مغ الدمغ ،بجا أن الديادة األمخيكية ال تتدعدع .ولكغ في الحخوب في
أفغاندتان مغ عام  2881وفي العخاق مغ عام  ،2883وقعت القػات األمخيكية السجيدة بأسمحة عالية الجقة

ار في كسائغ مدتخجمة أجيدة تفجيخ بجائية الرشع وخصط حخب العرابات في قتال
وأحجث التقشيات مخًا
شػارع السجن .وأصبح مغ الػاضح أن ثػرة أخخػ الزمة.
ىجفت ’’استخاتيجية الجيل الثالث ‘‘إلى دعع التقشيات األوتػماتيكية والخوبػت لتسكيغ الػصػل إلى

أىجاف عدكخية دون وجػد خصػرة وقػع إصابات .وشائخات الجرون ىي أكثخ األمثمة شيخة ألسمحة التحكع

حاليا في مػاقف القتال الحؿيؿية مغ غيخ الحاجة لمعشرخ البذخؼ .والسخحمة القادمة
الحاتي السدتخجمة ً
حاليا بػاسصة شخكات القصاع الخاص في مجاالت مثل
ستتزسغ استخجام أكبخ لمتقشية التي يتع تصػيخىا ً
الؿيادة الحاتية ،الحكاء االصصشاعي ،والخوبػتات .وىحه ىي السجاالت التي تقػم الريغ بتصػيخىا بدخعة
مجىذة .وفي بعس الحاالت ،استصاعت الذخكات الريشية حتى التفػق عمى مثيالتيا األمخيكية.

رأس السال السخاشخ أحج أشكال التسػيل لمسذخوعات الخيادية في مخاحميا السبكخة ،وىػ مغ السشتجات

نطخ ألن
السالية التي لعبت دور الػرقة الخابحة في مديخة الػاليات الستحجة األمخيكية ويتدع بالسخاشخة العاليةً ،ا

نجاح العائج االستثسارؼ يكػن أم اخ غيخ مزسػن ،رغع أن الذخكات التي تستمظ فخص نجاح ونسػ عالية ،ىي

فقط التي تكػن قادرة عمى جحب االستثسارات .ويعج السجيخ التشفيحؼ الدابق لذخكة "جػجل" "كخيذ ساكا"
عمى السخكد الثالث عالسيا في قائسة السدتثسخيغ لخاس السال السخاشخ ،وذلظ بفزل رىاناتو السبكخة عمى

شخكات مثل "أوبخ" و"تػيتخ" ،إضافة إلى عجد مغ الذخكات الشاشئة األخخػ مثل "ستخيب" ،و"تػيميػ"،
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األمريكيتو"دوكخ" ،و"لػوك أوت" ،و"أوتػماتيظ" ،كسا كان مغ أوائل السدتثسخيغ في "إندتجخام" الحؼ استحػذ عميو

"ؼيدبػك" عام  2812مقابل نحػ  736مميػن دوالر ،وتُقجر ثخوتو بـ  1.21مميار دوالر .ويذتيخ "ساكا"
باستثساره  25ألف دوالر في مػقع "تػيتخ" في مخحمة مبكخة عام  ،2889بحرة تبمغ ندبتيا  ،%6.6والتي
أصبحت تداوؼ مميار دوالر قبل شخح "تػيتخ" لالكتتاب ،ثع تحػلت إلى  4مميارات بعج الصخح عام .2813

اذا ىحا ما يثبت ارتباط الديميكػن فالي بسدتثسخؼ رأس السال السخاشخ فالسرجر األول لتسػيل السؤسدات
الشاشئة بالسجن العمسية يكػن مغ خالل راس السال السخاشخ وكانت الشتيجة مبيخة ففي التختيب العالسي
لمعالمات التجارية تديصخ السؤسدات التكشػلػجية األمخيكية خاصة االفتخاضية عمى السخاتب األولى بال مشازع

وبسيدانيات خيالية .أنطخ الججول 9-2
الجدول :9-2أول عذر عالمات تجارية عالسيا وميزانياتها لدشة 2020

Source: Katie Jones, Ranked: The Most Valuable Brands in the World, January
30, 2020,https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-most-valuable-brands-in-theworld/.

مغ خالل ما سبق يسكششا القػل أن الق ــجرات التأثيخيــة التــي تستمكيــا الػالي ــات الستحــجة االمخيكيــة س ـػاء

االقترــادية مشي ــا او التكشػلػجيـة دفعـت باتجـاه ان تكـػن الػاليـات الستحـجة القـػة الػحيـجة السييسشـة ،وان تدـعى

الى مشع اؼ قػة اخخػ مغ مشافدتيا حتى لػ كانـت مـغ الـجول الرـجيقة او الحميفـة ،كسـا عسمـت عمـى ضـبط
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األمريكيتعسميـة اقامـة تـػازن لمقـػػ مـع اعصـاء ادوار محـجدة لمـجول الكبـخػ مثـل روسـيا والرـيغ واليابـان والسانيـا
وفخندـا ،وقـج تشزـع دول اخـخػ مثـل اليشـج وغيخىـا ،ولكغ تبقى بالذـكل الـحؼ ال يخـل بالـجور السيـيسغ لمػاليات

الستحجة األمخيكية وبسخاتبيا السترجرة مشح األزل.
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األمريكيتالسبحث الثالث :التجربة الرائدة لديميكؽن فالي في دعػ نذاط البحث والتطؽير

يعج سيميكػن فالي مشصقة استثسارية تقشية أميخكية؛ تعتبخ السرجر األول لمتقشية في العالع

الستزافتيا السقخات الخئيدية آلالف الذخكات العسالقة العاممة في مجال التكشػلػجيا الستقجمة ،ومشيا تشصمق
مذاريع وأفكار عسالقة وخصط وأبحاث مدتقبمية تقشية .ومصالب ىحا السبحث مقدسة كالتالي:

السطمب األول :الشذأة والسفهؽم

يعتبخ سيميكػن فالي أو وادؼ الديميكػن باإلنجميدية Silicon Valley :ىي السشصقة الصفخة التي

أصبحت مذيػرة بدبب وجػد العجد الكبيخ مغ مصػرؼ ومشتجي دائخة تكاممية وحالياً تزع جسيع أعسال التقشية

العالية في السشصقة حيث أصبح اسع السشصقة مخادفاً لسرصمح التقشية العالية.
أوال :الشذأة:

يذسل وادؼ الديميكػن السشصقة الجشػبية مغ مشصقة خميج سان فخانديدكػ في والية كاليفػرنيا غخبي

الػاليات الستحجة ،والتي تزع مشصقة "سانتا كال ار" بسا فييا مجيشة "سان خػسي" عاصسة الػادؼ ،وىي تستج
عمى مداحة  118كمع مخبع ،وتذسل  28مجيشة وأربع مقاشعات ،ويقصشيا  2.5مميػن ندسة .وضيخت تدسية

"وادؼ الديميكػن" عام  1971في سمدمة مقاالت لمكاتب دون ىػيمفخ في مجمة متخررة في مجال
اإللكتخونيات ،في حيغ تخبط أغمب الخوايات التدسية باحتػاء الػادؼ عمى عجة صشاعات مختبصة بسادة

الدميكػن ،التي اختـُخع مشيا "التخاندتػر" عمى يج األميخكي ويميام شكمي في نياية أربعيشيات القخن العذخيغ.
وتدتخجم مادة الديميكػن في الذخائح اإللكتخونية التي تجخل في مختمف الرشاعات التكشػلػجية ،وتدتعسل
ىحه عبارة "وادؼ الديميكػن" غالبا كشاية عغ التجسع الزخع لذخكات التكشػلػجيا األميخكية الستقجمة في ىحه

السشصقة.

بجأ مذخوع ىحا الػادؼ استجابة لمحاجة إلى وجػد مخافق بحػث ناجحة في الداحل الغخبي لمػاليات

الستحجة خالل الثالثيشيات ،حيث شجع فخيجيخيظ إيسػند تيخمان (أستاذ اليشجسة في جامعة ستانفػرد) شالبو
عمى إنذاء شخكاتيع الخاصة في ىحه السشصقة واستصاع تيخمان أن يقشع اثشيغ مغ شالبو وىسا ويميام ىيػليت
وديفيج باكارد بالبقاء في السشصقة بعج تخخجيسا ،وأنذأ االثشان شخكتيسا الخاصة في مخآب صغيخ ،لتربح

الحقا إحجػ أكبخ الذخكات السشتجة ألجيدة الحاسػب في أميخكا.
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األمريكيتنذأ وادؼ الدميكػن
استجابة لمحاجة لسخافق بحثية ناجحة في الداحل الغخبي لمػاليات الستحجة في أوائل
ً
ثالثيشات القخن الساضي .ونط اخ لذعػره باإلحباط لعجم تػفخ فخص تػضيف جيجة لخخيجي جامعة ستانفػرد في
اليشجسة ،شجع فخدريظ إيسػند تيخمان األستاذ في الجامعة عشجئح شالّبو عمى إنذاء شخكاتيع الخاصة في

وقجم ليع الجعع السالي .وقج أقشع تيخمان اثشيغ مغ شالّبو وىسا ويميام ىيػليت وديفيج باكارد عمى
السشصقة ّ
البقاء في السشصقة بعج تخخجيسا .وأنذأ االثشان شخكتيسا الخاصة ،التي تُعج اآلن واحجة مغ أكبخ الذخكات

السشتجة ألجيدة الكسبيػتخ في الػاليات الستحجة ،في مخآب في وادؼ الدميكػن .ومغ بيغ الذخكات األخخػ
السذيػرة في وادؼ الديميكػن شخكة آبل وشخكة إ ِنتل.
يبقى وادؼ الديميكػن مغ بيغ أفزل األماكغ لسيػوسي التكشػلػجيا ومقجمي الشرائح حيث يخجع تدسيو

“وادؼ الديميكػن” بيحا االسع إلى وجػد عجد كبيخ مغ مبتكخؼ ومرشعي رقاقات الديميكػن التي ساىست في
جسيع األجيدة اإلليكتخونية حيث أنيا السادة األساسية في صشاعة المػحات الخئيدية السذغل األساسي لتمظ

األجيدة وقج كان أول ضيػره في مصمع القخن العذخيغ لكغ اوج مججىا بجأ مع اختخاعيا األول الحؼ غيخ
الكثيخ في ىحا العالع وقج كان ىحا االختخاع ىػ (التخاندستػر) ومغ وقتيا بجأ تجفق االستثسارات ىشاك  ،ومغ
نجاح إلي نجاح أخخ وبذكل مبيخ أضيخت شخكة أبل األمخيكية وصاحبة ىحا الشسػ التكشػلػجي أثار عطيسة

عمي الػادؼ حيث تع تصػيخ البشية التحتية لمػادؼ بذكل يفػق مثيالتيا في األماكغ األخخػ وعمي إثخه ضيخت
العجيج مغ الذخكات الشاشئة حجيثا لتبجا مذػار نجاحيا التكشػلػجي.

1

ثانيا :السفهؽم

سميكػن فالي أو كسا يتخجع بالعخبية “وادؼ الدميكػن” يسثل اليػم العاصسة التقشية لمكخة األرضية بفزل

مخكد
ًا
اآلالف العجة مغ الذخكات العاممة في مجال التقشيات الستقجمة التي تتخح مغ ىحه البقعة الجغخاؼية
اؼيا يذغل وادؼ الدميكػن القدع الجشػبي مغ حػض سان فخانديدكػ بػالية كاليفػرنيا .و
لسقخاتيا الخئيدة .جغخ ً
تعػد جحور استيصان الذخكات التقشية في ىحه السشصقة إلى مصمع القخن العذخيغ إال أن نيزتيا الحؿيؿية

حؿيؿيا
انفجار
ًا
بجأت بعج اختخاع التخاندستػر السرشػع مغ الدميكػن في الخسديشات لتذيج في مصمع الثسانيشات
ً

في حجع االستثسارات بعج الشجاح السحىل الحؼ حققتو شخكة  ، Appleمجسػعات كبيخة وكبيخة ججاً مغ كبخػ
شخكات التقشية تتخح مغ وادؼ الدميكػن مق اًخ ليا كسا أن شخكات ججيجة تتأسذ ىشاك بتػاتخ صاروخي رغع
الكمفة السختفعة لألراضي؛ وذلظ بفزل البشية التحتية الفائقة التصػر والصاقات البذخية االستثشائية التي تتسيد

وشبعا بفزل البعج الشفدي السيع الحؼ تحسمو عسمية اختيار وادؼ الدميكػن كسقخ
بيسا ىحه السشصقة مغ جية،
ً
لمذخكة.

1

Thierry Weil , Des histoires de la Silicon Valley, CERNA WORKING PAPER Working Paper , Cerna, Centre
d’économie industrielle MINES Paris, Tech 60, boulevard Saint Michel 75272 Paris Cedex 06 – France, 2009, p 1113.
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األمريكيتالسطمب الثاني :مكانة سيميكؽن فالي في االقتراد األمريكي

عمى الخغع مغ وجػد العجيج مغ القصاعات االقترادية الستصػرة تكشػلػجيا إال أن وادؼ الديميكػن يبقى

األول في مجال التصػيخ واالختخاعات الججيجة في مجال التكشػلػجيا الستصػرة ويداىع في ثمث العائجات
االستثسارية في مجال السذاريع الججيجة في الػاليات الستحجة األمخيكية.
أوال :مؽقع وادي الديميكؽن

ان كانت الذسذ ىي مرجر الزػء فػادؼ الديميكػن ىػ مشبع التكشػلػجيا في العالع ويسكشظ القػل انو

لػال ىحا الػادؼ لسا كشا وصمشا لسا نحغ ؼيو مغ تقجم تقشي وتكشػلػجي وما كان عالسشا الحؼ نعيذو اآلن بيحا
الذكل ولكشا نعير االن حؿبة مغ التػاضع التكشػلػجي اذ ان ىحا الػادؼ يزع مقخات اآلف الذخكات العالسية

في السجال التقشي حيث يقع في الجدء الجشػبي مغ حػض سان فخانديدكػ بػالية كاليفػرنيا األمخيكية متكػن
مغ  28مجيشة وأربع مقاشعات.

يذسل وادؼ الديميكػن الجدء الجشػبي مغ خميج سان فخانديدكػ السػجػد غخب الػاليات الستحجة

األمخيكية في والية كاليفػرنيا ،وتزع والية كاليفػرنيا مشصقة سانتاكال ار التي تزع عاصسة وادؼ الديميكػن
وىي مجيشة سان خػسي ،ويقصغ ىحه السشصقة  2.5مميػن ندسة ،وتستج عمى مداحة ترل إلى  118كمع

مخبع ،وتتألف مغ أربع مقاشعات و 28مجيشة.

ضيخت تدسية ىحا الػادؼ في عام  1971ضسغ سمدمة مغ السقاالت في مجمة خاصة باإللكتخونيات

لمكاتب دون ىػيمفخ ،وقج ربصت معطع الخوايات ىحه التدسية بدبب احتػاء وادؼ الديميكػن بالكثيخ مغ
الرشاعات التي تعتسج عمى الديميكػن .وتدتعسل ىحه السادة في صشاعة الذخائح اإللكتخونية التي تع إدخاليا
إلى الرشاعات التكشػلػجية السختمفة ،كسا يدتخجم اسع وادؼ الديميكػن ككشاية عغ تجسع شخكات التكشػلػجيا

الستقجمة األمخيكية داخل ىحه السشصقة.

السمحة لػجػد العجيج مغ مخافق البحػث خالل الثالثيشيات في الداحل
بجأ السذخوع بدبب الحاجة
ّ
الغخبي لسشاشق الػاليات الستحجة األمخيكية ،حيث قام فخيجيخيظ إيسػند تيخمان بتذجيع شالبو عمى الؿيام
بإنذاء الذخكات الخاصة داخل ىحه السشصقة ،وقج استصاع إقشاع شالبيغ ىسا ديفيج باكارد وويميام ىيػليت

عمى البقاء داخل السشصقة بعج تخخجيسا ،وبعج ذلظ قاما بإنذاء شخكتيسا الخاصة داخل مخآب صغيخ ،ثع

أصبحت مغ أكبخ الذخكات األمخيكية التي تشتج أجيدة الحاسػب.
ثانيا :االستثسارات في وادي الديميكؽن:

عطيسا في االستثسارات ،وقج تػاصل بذكل متػاتخ عغ
انفجار
ًا
شيج ىحا الػادؼ في بجاية الثسانيشات
ً
شخيق تأسيذ العجيج مغ الذخكات الججيجة بالخغع مغ تكمفة األراضي السختفعة في ىحه السشصقة بدبب وجػد
شاقات بذخية مؤىمة وبشية تحتية متصػرة.
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األمريكيتتتسخكد العجيج مغ الذخكات الستخررة في مجال تصػيخ االختخاعات الستقجمة والججيجة في

التكشػلػجيا الستقجمة في وادؼ الديميكػن ،كسا أن ىحه الذخكات تداىع بثمث العائجات في السذاريع الججيجة
بأميخكا ،باإلضافة إلى أن ىحه السشصقة تدتقصب الحرة األكبخ مغ االستثسارات السذتخكة داخل البالد ،وقج

وصمت ندبتيا في عام  2812إلى  ،%46مسا أدػ إلى ارتفاع أسعار العقارات وتدايج معجل التذغيل.

األسساء الكبيخة التي تتخح مغ وادؼ الدميكػن مق اًخ ليا أكثخ مغ أن تحرى ومشيا عمى سبيل السثال ال

الحرخIntel؛ AMD؛ Adobe؛ Apple؛ Sun؛ IBM؛ Yahoo؛ Google؛ HP؛ Cisco؛ Oracle؛

nVidia؛ … ATiالخ وحتى مايكخوسػفت التي ال يقع مقخىا في وادؼ الدميكػن اختارت أن تشذئ ىشاك
مجسعاً ضخساً! باإلضافة الحتػائو عمى السخاكد البحثية السيسة أىسيا ستانفػرد  Stan Fordوناسا Nasa
ولػرنذ بيخلكيLawrence Brkeley.

تفيج التقاريخ الستخررة بأن بمجات الػادؼ مغ أكثخ السشاشق إبجاعا في الػاليات الستحجة نط اخ إلى

عجد بخاءات االختخاع السقجمة لذخكاتو؛ وفي مقجمتيا شخكات "آبل" و"غػغل" و"ؼيدبػك" و"إتر بي" و"ياىػ"

و"أؼ بي أم" و"سيدكػ ".ويعتبخ مؤسذ شخكة "أنتل" روبخت نػيذ مغ الذخريات التي ساىست بقػة في
تأسيذ وادؼ الديميكػن ولحلظ يمقب "رئيذ بمجية وادؼ الديميكػن" ،وقج سجل باسسو  16بخاءة اختخاع،
ويعػد لو الفزل في تصػيخ نطام "الجائخة الستكاممة" الحؼ يعسل بو الحاسػب.

إضافة إلى الجور الحؼ لعبتو جامعة ستانفػرد في الشيزة التي شيجتيا مشصقة وادؼ الديميكػن،

ساىست مػجات اليجخة التي شيجتيا خرػصا مغ بمجان آسيا في خمق فػرة ججيجة بيا في مجال تصػيخ

التقشيات الستقجمة .وتدتقصب شخكات وادؼ الديميكػن أفزل العقػل وخبخاء التكشػلػجيا مغ شتى بمجان العالع،
ويشحجر  %58مشيع مغ قارة آسيا وتحجيجا مغ بمجان الريغ وباكدتان والفمبيغ واليشج ،التي تسثل وحجىا %6

مغ العامميغ في شخكات الػادؼ.

1

ثالثا :عالقة شركات رأس السال السخاطر بديميكؽن فالي:

 .1تذابو األسػاق الشاشئة مع معطع صشاديق االستثسار الس ِ
خاشخ في وادؼ الديميكػن
ُ
أن
فعاليتو ،إذ ّ
السخاشخ في وادؼ الديميكػن ّ
أثبت نسػذج االستثسارات الحؼ تعتسجه معطع صشاديق رأس السال ُ
يتع ؼيو شخاء الذخكات
الػادؼ ىػ السكان الحؼ تكتسل ؼيو دورة االستثسار .بسعشى آخخ ،ىػ السكان الي ّ
الشسػ،
وبيعيا وتقػم الرشاديق بجشي العائجات .وعمى الخغع مغ ّ
أن األسػاق الشاشئة مثيخةٌ لالىتسام وسخيعة ّ
ص ًة بجيم ًة نط اًخ لشجرة صفقات الجمج واالستحػاذ وعجم تػافخ الديػلة .وفي الػاقع ،تدتثسخ معطع
فيي تبقى خ ّ
صشاديق رأس السال الس ِ
خاشخ في وادؼ الديميكػن في الذخكات الشاشئة السػجػدة ضسغ الػادؼ.
ُ
تغيخ قػانيغ المعبة فػر الخخوج مغ الػادؼ
ّ .2

1

TRISTAN GASTON-BRETON, La Silicon Valley, le champion du monde de la création de valeur,
https://www.elzear.com/, consulté le 13/10/2019.
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األمريكيتٍ
صى عتبة نرف دائخة الـ 28ميل ،والتي تُعخف
تتحػل الذخكات الشاشئة إلى
وحػش مغ نػٍع آخخ حالسا تتخ ّ
ّ
ِ
السدتخجميغ والعسالء
باسع وادؼ الديميكػن .فالذخكات الستػاججة في الػادؼ تدتصيع جحب السديج مغ
ٍ
سيػلة واضحة .وتتعارض ىحه
صة تأميغ
السحتسميغ ،وذلظ أقّمو في أولى مخاحل السذخوع حتّى بػياب خ ّ
َ
ِ
السخاشخ خارج الػادؼ ،التي تسيل إلى تقييع الذخكات عمى
الصخيقة الستّبعة مع رؤيا صشاديق االستثسار ُ

أساس نسػذج العائجات .

 .3تعامل صشاديق االستثسار السخاشخ مع ٍ
عجد قميل مغ الذخكات

معجل عائجاتيا الجاخمي إلى  %27في
السخاشخ مغ الشساذج السخبحة ،بحيث يرل ّ
تُ َ
عتبخ صشاديق رأس السال ُ
ّ
يدتسخون
تتع عبخ ّأول  28صشجوق
بالتفػق بشذاشاتيع
الػاليات الستّحجةّ .
ّ
ّ
ولكغ معطع الشذاشات االستثسارية ّ
عج مغ بيغ الرشاديق الـ 28األكثخ
عمى الرشاديق األخخػ .وفي الػاقع ،قميم ٌة ىي صشاديق االستثسار التي تُ ّ
در لمعائجات.
شا واألكثخ ًّا
نذا ً

تحجياً
 .4عجم استخجام الذخكاء السحجوديغ لفئة األصػل ،شالسا ّ
تذكل الديػلة ّ
تذكل ندبة تجّفق األمػال إلى شخكات رأس السال السخاشخ ندب ًة ضئيم ًة مغ مجسػع األمػال التي تتمّقاىا
ّ
السؤسداتية.
تذكل ندبة أمػال ىحه األسيع جدءاً صغي اًخ مغ االستثسارات
شخكات األسيع
َّ
الخاصة ،وبالتالي ّ
ّ
ٍ
مجسػعة مغ
تتخكد العائجات عمى
ويبقى رأس السال السخاشخ مغ األصػل الخأسسالية غيخ
السدتخجمة ،شالسا ّ
َ
َ
ٍ
لسجة تتخاوح بيغ خسذ وعذخ سشػات.
جة في الرشجوق ّ
مجس ً
األمػال وتبقى الديػلة ّ

السيع البجء باستقصاب السديج مغ الديػلة لتغحية صشاديق رأس السال السخاشخ ،مغ دون
لجحب السال ،مغ
ّ
تبشي استخاتيجيات بيع
العام
االعتساد عمى صفقات االنجماج واالستحػاذ واالكتتاب
األولي .يسكغ مثالً ّ
ّ
ّ
ِ
ٍ
ٍ
لسدتثسخيغ آخخيغ) .وتكسغ السذكمة
بدعخ
الحرز الثانػية الجدئية (بيع حرز مغ األسيع
مخفس قميالً

نسػىا .ىحه مكافأةٌ
في ندبة األمػال التي ال تجخل في صشجوق الذخكة ،والتي كان مغ السحتسل أن تداىع في ّ
محرمة العالقة مخبح ًة لمصخفيغ.
بحج ذاتيا ،ولكغ يجب ضسان التػازن لتغجو
ّ
ّ
 .5السشافدة بيغ صشاديق رأس السال لجحب الذخكات الشاشئة الػاعجة

السخاشخ عغ غيخىا إلى قجرتيا عمى االستثسار في الذخكات الشاشئة
يعػد سبب ّ
تسيد صشاديق رأس السال ُ
ألنيا قادرة عمى السشافدة لخفع ؾيسة ىحه
الستسيدة .وىحه الرشاديق قادرةٌ عمى جحب الذخكات الشاشئة ّ
ّ
بأنيا قادرةٌ عمى تقجيع
الذخكات .يجب أن تبخىغ شخكات رأس السال السخاشخ في الػادؼ ،وحتّى خارجوّ ،
ٍ
ؾيسة لمذخكات التي ستدتثسخ فييا( لمسقارنة راجع " 588ديدتخو تيع"  ، Distro Team588فخيق العسميات
لجػ "آنجرسغ ىػرويتد " Andreessen Horowitzو"جخوف " Groveمغ صشجوق "سيكػيا كابيتال "

أن عخضو أمام الذخكات الشاشئة بديط؛
أوضح جيدػن كاالكانيذ ّ
 Sequoia Capital).وفي ىحا الدياقَ ،
تقجم البخمجيات كخجمة ، SaaSفيػ يزسغ ليا ّأول  588عسيل؛ وفي حال كانت
فإن كانت الذخكة الشاشئة ّ
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األمريكيتِ
قادر عمى جحب
الذخكة الشاشئة برجد إشالق مشتَ ٍج استيالكي ،فيػ يزسغ ّأول  18آالف مدتخجم .كسا ّأنو ٌ
شخكات و ٍ
ٍ
اعجة أمثال "أوبخ ،" Uberو"تسبمخ ،" Tumblrو"ثسبتاك ،" Thumbtackو"سيخكا " Circaوغيخىا.

السطمب الثالث :دور سيميكؽن فالي في تحقيق التشسية التكشؽلؽجية
ٍ
شخكة عالسية .فيشاك ستجج أفزل السػاىب
يجسع وادؼ الديمكػن مختمف العشاصخ القادرة عمى بشاء
ٍ
ٍ
ندبة مغ السذتخيغ .كسا ويسكشظ
وسيمة لتقييع الذخكة ،إضاف ًة إلى أعمى
في مجال التكشػلػجيا ،وأفزل
شخز بيغ ٍ
ٍ
التػاصل مع أكثخ مغ  388مميػن
ليمة وضحاىا .لحلظ ،وبالشدبة لسعطع الذخكات التقشية
الشاشئة ،تبجأ شخيق الػصػل إلى الدػق العالسية مغ الػادؼّ ،إال في حال انصَمقت الذخكة لتعالج مذكم ًة
تختز بدػ ٍق معيشة  .ىحا الػادؼ يداىع في ثمث عائجات االستثسار االمخيكية لمسذاريع الججيجة حيث تقجر
ّ
الؿيسة الدػؾية لذخكات وادػ الديميكػن بسا يتجاوز الثالث تخيميػنات دوالر امخيكي.
أوال :دور السديشة العمسية في دعػ مذاريع البحث والتطؽير

تتسخكد رسالة السجن العمسية في دعع مذاريع البحث والتصػيخ واالبتكار لتحقيق التشسية التكشػلػجية

مغ خالل السداعجة عمى تعطيع مداىسات الجامعة في تشػيع السجاالت االقترادية وتحػيل االقتراديات
إلى اقتراد يدتشج إلى السعخفة مغ خالل الشقاط التالية:

1

 .1التعاون الرشاعي

تتأسذ السجن العمسية مغ مشصمق التعاون الرشاعي حيث أنيا تعسل مع الجامعات ومخاكد البحث

والذخكات وكيانات القصاع الخاص ،باإلضافة إلى السشطسات غيخ اليادفة لمخبح والسشطسات الحكػمية وذلظ

ُبػية نقل السعخفة والتقشية السصػرة داخل الجامعة إلى اآلخخيغ وبالتالي تحقيق مبجأ السشفعة العامة والتشسية
السدتجامة حيث أن السشطسات السشتسية ليا يسكشيا الؿيام باألمػر التالية:
أ .االلتحاق ببخنامج التعاون الرشاعي في الجامعة أو مخكد البحث؛

ب .إجخاء األبحاث والتشسية داخل الجامعة؛

ت .تػضيف أفزل السػاىب عمى مدتػػ العالع؛

ث .حزػر البخنامج التجريبي الخاص بابتكارات الذخكات؛
ج .الحرػل عمى مكان في السجيشة ومخافقيا؛
ح .لحرػل عمى تخخيز التقشية مغ الجولة؛

خ .االستثسار في الذخكات الشاشئة تحت مطمة السجيشة يفتح مجال شخاكات ثسيشة.

 .2نقل التقشية:

تعتبخ مشطػمة نقل التقشية ىي عبارة عغ عسمية نقل نتائج األبحاث مغ السختبخات إلى الدػق ،لحا

فإن لب عسل السجن العمسية يكسغ في تذجي ع السبجعيغ عمى حساية ابتكاراتيع والتخويج ليا ،وفي ىحا الرجد،
1

ٌوسف بن عبد العزٌز التركً  ،مرجع سبك ذكره ،ص ص .461 466
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األمريكيتفإنيا تتعاون معيع مغ أجل تحػيل أعساليع إلى مشتجات أو خجمات تتدع بالصابع التجارؼ .تذخف السجن
العمسية عمى ىحه السذاريع وتقػم بصخح التقشيات التي تػصمت إلييا مغ أجل السذاركة في تشسيتيا وتصػيخىا
والحرػل عمى تخاخيز بخاءة االختخاع أو أؼ صػرة أخخػ مغ صػر العالقات التبادلية االقترادية.
 .3ريادة األعسال:

السالحع أن السجن العمسية تبحل قرارػ جيجىا مغ أجل غخس ثقافة ريادة األعسال غخساً قػياً
مغ ُ
راسخاً ومغ أجل إنذاء أعسال تدتشج إلى السعخفة داخل الػسط الجامعي .تقػم الجامعة بإدارة آليات تدخيع
لمذخكات الشاشئة كسا أنيا نقجم بخامج تجريبية وتعميسية حػل ريادة األعسال لمصالب وأعزاء ىيئة التجريذ
ولمدائخيغ مغ خارج الجامعة ولذخكائيا الرشاعييغ.
 .4تسػيل الذخكات الشاشئة

ييجف تسػيل السجن العمسية االبتكارات إلى تشسية مجتسع يتسيد باالبتكار واالستثسار التكشػلػجي،

باإلضافة إلى جحب السدتثسخيغ الجولييغ وأصحاب رأس السال السغامخيغ لالستثسار في نطام دعع التقشية

الشاشئة في السجيشة ،تداىع مجيشة السمظ عبج هللا لمعمػم والتقشية بالسسمكة الدعػدية باستثسارات رأس السال في
الذخكات الشاشئة في مجال التقشية الفائقة مشح البجاية إلى السخاحل السبكخة (لسا يرل إلى  ٢مميػن دوالر)

وتربح شخيكاً استخاتيجياً عمى السجػ الصػيل في ىحه السذخوعات.
 .5مرجر األبحاث التقشية

تػفخ السجيشة األبحاث التقشية مغ الجامعات ومخاكد البحػث باعتبارىا بيئة لألعسال التي تدتشج إلى

التقشية وتسكغ السذاركيغ فييا مغ الجخػل عمى مختبخات الجامعة الستسيدة واالترال بأعزاء ىيئة التجريذ
والصمبة السػىػبيغ ،ىحا باإلضافة إلى إمكانية الجخػل عمى شبكة مغ األماكغ العامة والسخافق السخررة

لسمتقى اإلبجاع ولسذاركة السعخفة ألن مخافقيا

ثانيا :سيميكؽن فالي :أرقام وحقائق تكشؽلؽجية

نجج ان الجسيع قج اتفق عمي أن وادؼ الديميكػن ىػ عاصسة العالع التقشية وميج التكشػلػجيا حيث

يزع جسيع شخكات التكشػلػجيا في أمخيكا تقخيبا فعمي سبيل السثال وليذ الحرخ ستجج ىشاك شخكة أدوبي

سيدتسد الستخررة في بخامج ترسيع الجخاؼيظ وتحخيخ الفيجيػ وتصػيخ مػاقع االنتخنت  ،شخكة أوراكل
الستخررة في بخمجيات حاسػب وأنطسة تذغيل ،شخكة ياىػ الستخررة في محخكات البحث واإليسيالت

وتقشية السعمػمات ،شخكة ابل الستخررة في ترسيع وترشيع االلكتخونيات االستيالكية ومشتجات بخامج

الحاسػب مثل (ماك ،ايبػد ،ايفػن) ،شخكة سيدكػ سيدتسد الستخررة في السعجات الذبكية وغيخىا مغ
الذخكات الذييخة مثل جػجل وانتل و  AMDو  HPو مايكخوسػفت وؼيذ بػك ونت فميكذ وبعس السخاكد

البحثية والتي مغ اىسيا مخاكد ستانفػرد وناسا ولػرنذ بيخلكي.
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األمريكيتيسثل وادؼ الديميكػن ميدة تشافدية لمػاليات الستحجة األمخيكية يذيخ وادؼ الديميكػن إلى العجد

الكبيخ مغ السبجعيغ والسرشعيغ لخقائق الديميكػن في السشصقة ،لكشو جاء في الشياية لإلشارة إلى جسيع
شخكات التكشػلػجيا الفائقة في السشصقة.

أما اآلن فيتع استخجام وادؼ الديميكػن كسخادف لقصاع التكشػلػجيا األمخيكية الستقجمة ،وعمى الخغع مغ

تصػيخ السخاكد االقترادية األخخػ ذات التقشية العالية بجسيع أنحاء الػاليات الستحجة األمخيكية… اليدال

وادؼ الديميكػن يحتل السخكد الخئيدي لالبتكار والتصػيخ في مجال التكشػلػجيا الفائقة حيث يسثل ثمث

االستثسارات في الػاليات الستحجة األمخيكية .ويسثل الذكل التالي تصػر مداحة مؤسدات البحث والتصػيخ في

سيميكػن فالي وىحا ما يثبت أن السشصقة متخررة في ىحا الشذاط وىي الجافع األساسي ألنذصة البحث
والتصػيخ بالػاليات الستحجة األمخيكية.

الذكل ( :)10-2تطؽر مداحة مؤسدات البحث والتطؽير بديميكؽن فالي بيؼ سشة .2020-2000

Source : Alexa Cortes Culwell and Heather McLeod Grant. The Giving Code:
Silicon Valley Nonprofits and Philanthropy. Open Impact, 2016, p18.

سجل وادؼ الديميكػن سشػات متػاصمة مغ التػسع مشح الخكػد السمحسي في عام  .2888وخالل تمظ

الفتخة ،أضافت السشصقة  821888وضيفة وىػ ما يعادل إسقاط مجيشة أخخػ بحجع سان فخانديدكػ عمى
الخقعة الجغخاؼية وىحا الشسػ مجفػع باالبتكار واإلبجاع .إن مديجو الخاص مغ البخاعة اليشجسية والجامعات

اقتراديا ال
محخكا
القػية وتجسعات رأس السال العسيقة وشبكات األعسال الكثيفة وثقافة السخاشخة قج خمقت
ً
ً
مثيل لو.
يػاصل وادؼ الديميكػن دوامة الرعػد ،مع نسػ كبيخ في التػضيف ،وأعجاد ؾياسية مغ بخاءات

االختخاع ،ومعامالت األراضي الالفتة لمشطخ ،وتجفق رأس السال االستثسارؼ إلى أعجاد ؾياسية مغ الرفقات

الزخسة عمى خمؽية اقترادية مددىخة ،تكػن الطخوف قاسية لمصبقات اليذة مغ الدكان حيث يرل عجم
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األمريكيتالسداواة إلى أبعاد كبيخة وتزيع مكاسب األجػر بدبب ارتفاع تكاليف السعيذة .عمى الخغع مغ التقجم الحؼ
مؤخخ ،ال تدال السشصقة تتستع بأعمى أسعار السداكغ عمى مدتػػ البالد ،وت اديج تحجيات الشقل.
ًا
تع إح اخزه
أضاف وادؼ الديميكػن ما يقخب مغ  38ألف وضيفة ججيجة  ،مجعػمة بالتكشػلػجيا والقصاعات ذات

الرمة بسعجل زيادة ( 1.7في السائة) تفػقت عمى الػالية واألمة .ارتفع الشاتج السحمي اإلجسالي اإلقميسي

بسقجار  17مميار دوالر في عام  ، 2819مسا يعشي أن إنتاجية العسالة وصمت إلى مدتػػ ؾياسي بمغ 241
ألف دوالر في الؿيسة السزافة لكل عامل  ،بديادة قجرىا  53في السائة مشح عام  .2881وبمغ معجل البصالة

عاما.
( 2.1في السائة) أدنى مدتػػ لو مشح ً 19

أنتجت السشصقة  42مميار دوالر مغ رأس السال االستثسارؼ  ،والحؼ تع استثساره في  92صفقة

ضخسة (أكثخ مغ  188مميار دوالر لكل مشيا) .باإلضافة إلى شخكات البخمجيات واإلنتخنت  ،ضيخت
صشاعات الديارات والشقل كأىجاف ججيجة ليحه االستثسارات .ضيخت اثشتان وعذخون شخكة مجعػمة مغ VC

عمشا  ،وكان معطسيا مغ شخكات الخعاية الرحية أو
في وادؼ الديميكػن ألول مخة في األسػاق الستجاولة ً
عاما  ،حيث
التكشػلػجيا .بمغ إجسالي السداحة التجارية السكتسمة حجيثًا في السشصقة أعمى مدتػػ ليا مشح ً 18

وصل إلى  8.5مميػن قجم مخبع .قامت ست مغ أكبخ شخكات التكشػلػجيا في وادؼ الديميكػن ( Googleو

 Appleو  Facebookو  LinkedInو  Amazonو  )Netflixبتػسيع نصاقيا بذكل كبيخ عمى الخغع مغ

ارتفاع معجالت الصمب .وصل الحجع اإلجسالي لمسداحات التجارية قيج اإلنذاء إلى مدتػػ ججيج (بمغ ذروتو

انتعاشا في تصػيخ الفشادق مع
عشج  14.8مميػن قجم مخبع في الخبع الثاني مغ  ،2828وشيجت السشصقة
ً
1
ججيجا مشح عام  2814وأكثخ في عسمية السػافقة.
افتتاح  36فشجًقا ً
أنذأ وادؼ الديميكػن ما يقخب مغ  38ألف وضيفة ججيجة بيغ الخبع الثاني مغ عام  2818والخبع

الثاني مغ عام  ، 2819و  37388وضيفة إضاؼية في الشرف األخيخ مغ عام  .2819وكان معجل نسػ

أيزا في نياية الدشة التقػيسية؛
الػضائف الدشػؼ مغ الخبع الثاني إلى الخبع الثاني  ، ٪1.7 +والحؼ ارتفع ً
وكان معجل الشسػ الػضائف في مجال االبتكار ومشتجات السعمػمات والخجمات (صشاعة التكشػلػجيا) أعمى مغ

السعجل اإلجسالي  -مع نسػ  14188( ٪3.2وضيفة إضاؼية) .أنطخ الذكل ()11-2

1

2020 Silicon Valley Index, Presented by the Silicon Valley Institute for Regional Studies, West Santa Clara Street
Suite San Jose, California, 2020 p8.
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األمريكيتالذكل ( :)11-2نسؽ مشاصب الذغل السشذأة مؼ طرف وادي الديميكؽن مؼ  2001الى .2019

Source : 2020 Silicon Valley Index, Presented by the Silicon Valley Institute for Regional
كسا أن متػسط األجػر Studies, West Santa Clara Street Suite San Jose, California, 2020 p20.

في وادؼ الديميكػن ( 126888دوالر) أعمى  1.9مخة مغ كاليفػرنيا بذكل عام ( 68888دوالر) في عام
 .2819أنطخ الذكل ()12-2

الذكل ( :)12-2مقارنة متؽسط االجؽر بيؼ سيميكؽن فالي وكاليفؽرنيا والؽاليات الستحدة األمريكية

Source : 2020 Silicon Valley Index, Presented by the Silicon Valley Institute for Regional
Studies, West Santa Clara Street Suite San Jose, California, 2020 p20.

يعج االبتكار والسقاوالتية القػة الجافعة وراء اقتراد وادؼ الديميكػن ،فيسا السرجر الحيػؼ لمسيدة
التشافدية اإلقميسية .ألنو في ىحا االشار يحػل األفكار الججيجة إلى مشتجات وعسميات وخجمات تخمق وتػسع

فخص العسل .ريادة األعسال عشرخ ميع في نطام االبتكار في وادؼ الديميكػن .رواد األعسال ىع السبتكخون

في السخاشخة الحيغ يخمقػن ؾيسة ججيجة وأسػاًقا ججيجة مغ خالل تدػيق التكشػلػجيا والسشتجات والخجمات
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األمريكيتنابزا بالحياة لبجء
بيئيا ً
نطاما ً
الججيجة والحالية .كسا تعج السشصقة في حج ذاتيا مػشغ االبتكار السددىخ و ً
األعسال التجارية وتشسيتيا .تعتسج ريادة األعسال في كل مغ األعسال الججيجة والقائسة عمى االستثسار والؿيسة

التي يػلجىا السػضفػن .يتتبع تدجيل بخاءات االختخاع تػليج األفكار الججيجة ،فزالً عغ القجرة عمى نذخ ىحه
األفكار وتدػيقيا .يذيخ نذاط عسميات الجمج واالستحػاذ ) (M & Asوالعخوض العامة األولية لمسمكية

الفكخية ) (WIPOإلى أن السشصقة تدرع شخكات ناجحة وذات ؾيسة عالية .ويذيخ الشسػ في الذخكات التي
ليذ بيا مػضفيغ (أنطخ الذكل )13-2إلى أن السديج مغ األشخاص يباشخون أعساليع بأنفديع.
الذكل ( :)13-2الشسؽ الشدبي لمذركات بدون مؽظفيؼ

Source : 2020 Silicon Valley Index, Presented by the Silicon Valley Institute for Regional
Studies, West Santa Clara Street Suite San Jose, California, 2020 p35.

أخيخ  ،يػفخ تتبع كل مغ أنػاع بخاءات االختخاع ومجاالت استثسار رأس السال السخاشخ ()VC
ًا
بسخور الػقت رؤية ؾيسة التجاه التشسية عمى السجػ الصػيل في السشصقة .يسكغ أن يذيخ تغييخ أنساط األعسال

واالستثسار إلى ـيكل اقترادؼ يجعع االبتكار ،البحث والتصػيخ ،ريادة األعسال في وادؼ الديميكػن مغ أجل
تشسية تكشػلػجية مدتجامة في الػاليات الستحجة األمخيكية.
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-األمريكيت

خالصة:

تع التعخض في ىحا الفرل الى تػضيح مفيػم عسمية البحث والتصػيخ ومخاحمو السختمفة ،وبصبيعة

الحال أىسية ىحا الشذاط التي جعمت مشو قمب العسمية التشسػية خاصة في عرخ اقتراد السعخفة فػججنا أن
رغع اختالف الدياسات الجولية في تفعيل ىحا الشذاط إال أنو قج اكتدبت أنذصة البحث والتصػيخ أىسية بالغة

خاصة في الجول الرشاعية ،وما يتعمق بالتصػر التكشػلػجي ذلظ ألنو يسثل وسيمة لتػسيع السعارف

التكشػلػجية التي تعتسج عمييا عسمية االبتكار .يعتبخ البحث والتصػيخ مغ الدياسات التي تتبعيا السشذأة
الرشاعية السعاصخة لتحقيق أىجافيا ،فيػ يدتيجف خمق اإلضافة لمسعخفة الستاحة لالقتراديات في مجاالت

الحياة السختمفة ،واستخجام تمظ السعخفة في تصبيقات ججيجة في أنذصتيا السختمفة وىحا نمسدو في الجيل
الحالي فشذاط البحث والتصػيخ ىػ أىع بعج لتحقيق التشسية التكشػلػجية.

اتفق السفكخون ال تشيس األمع مغ دون تمبية حاجاتيا االقترادية والتشسػية ،وال يسكغ تحقيق ذلظ

إال مغ خالل بمػرة سياسة بحث عمسي شػيمة األمج وتأميغ الجعع الػاسع ليا .وعمى سبيل السثال فإن ماليديا
والسغخب كانتا في السدتػػ العمسي نفدو في بجاية ىحه األلؽية لشجج أن ماليديا تتجاوز اليػم اإلنتاج العمسي

تذجع اإلنتاج العمسي واالبتكار وتغحؼ البحث التصبيقي
السغخبي بسخاحل بفزل استخاتيجية لمبحث العمسي ّ
السحس .ولع تختمف كل التقاريخ االقترادية حػل ريادة الػاليات الستحجة األمخيكية في مجال البحث العمسي
والتكشػلػجيا دون مشازع وىػ ما تع تػضيحو مغ خالل تحميل مجخالت ومخخجات عسمية البحث والتصػيخ

بالػاليات الستحجة األمخيكية.

قجم ىحا الفرل في آخخه سيميكػن فالي وىػ أقجم وأىع مجيشة عمسية ومشصقة استثسارية تقشية أميخكيا

وعالسيا؛ تعتبخ السرجر األول لمتقشية في العالع الستزافتيا السقخات الخئيدية آلالف الذخكات العسالقة

العاممة في مجال التكشػلػجيا الستقجمة ،ومشيا تشصمق مذاريع وأفكار عسالقة وخصط وأبحاث مدتقبمية تقشية

استفاد مشيا العالع ككل وخجمت استجامة التشسية التكشػلػجية عالسيا.
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-

امفصل امثامث :دور املدن امعلمية يف دمع
جودة امتعلمي امعايل  -حديقة أوكسفورد نلعلوم
ابململكة املتحدة-
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تسهيد:

تعاضع بذكل ممحػظ دور الجامعة أكثخ مغ ذؼ قبل في خجمػة السجتسػع واالرتقػاء بػو حزػارياً

لترػبح مؤسدػات التعميع العالي فيو مػششاً لمفكخ اإلنداني عمى أرقى مدتػياتو ومرج ار لو ،وذلظ مػغ
خػالؿ إعػجادىا لمقػػػ البذػخية لمتشسية ونقميػػا لمتكشػلػجيػػا وتحػيػػل الشطخيػػات العمسيػػة إلػػى تصبيػػق عسمػػي

ييػػجؼ إلػػى حػػل السذػػكالت والتغمػػب عمػػى العقبػػات والرػعػبات التػي تػاجػو السجتسػع وتعػػؽ نيزػتو،
حيػث أف العرػخ الحػجيث تعػجدت فيػو االىتسامات وتذػابكت فيػو األمػر ويػاجو تغيخات وتحجيات مدتسخة

اجتساعيو وسياسية وعدكخية ومعخفية وتكشػلػجية مسا يجعل وضائف الجامعة فيو متعجدة الجػانب

ومتذابكة ،ويتفق كثيخ مغ الستخرريغ أنػو مشػح أمػج بعيػج عمػى أف لمجامعػة دو ار ىامػا فػي خجمػة ٕ جخاء
البحػث العمسية والسداىسة في السجتسع وتتحجد الػضائف األساسية لمجامعة في ثالث ىي إعجاد السػارد

البذخية وعسمية التشذئة االجتساعيػة ونقػل الثقافػة ،وتتشػاوؿ الػضيفػة األخيػخة لمجامعػة العسػل عمػى صػياغة
وتذػكيل وعػي الصػالب وتشاوؿ قزايا ومذكالت السجتسع والعسل عمى خجمتو وتشسيتو.

سيقجـ ىحا الفرل الجور التشسػؼ الفعاؿ لسؤسدات التعميع العالي خاصة اذا ما اتدست بالجػدة

والكفاءة فدشعسل عمى تقجيع االشار الشطخؼ ليا في السبحث األوؿ ثع سيأتي السبحث الثاني بسصالبو لتقجيع
السسمكة الستحجة كجولة رائجة في مجاؿ التعميع العالي الكفء والفعاؿ بيشسا السبحث األخيخ سيخرز

لجراسة حجيقة العمػـ بجامعة أوكدفػرد كتجخبة رائجة لمسجف العمسية اليادفة لجػدة التعميع العالي.

الفصل الثالث

• المبحث األول :الدور التنموي للتعليم العالي
• المبحث الثاني :جودة التعليم العالي بالمملكة البريطانية
• المبحث الثالث :التجربة الرائدة لحديقة أوكسفورد للعلوم
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السبحث األول :الدور التشسؽي لمتعميػ العالي

يعج التعميع العالي ثسخة مغ ثسخات تصػر السجتسع ،وسبباً مغ أسباب تقجمو ،ألنو ىػ الحؼ يػفخ
القػة البذخية ذات السدتػؼ العالي مغ اإلعجاد والتأىيل ،بحيث تكػف قادرة عمى تصػيخ وتحجيث السجتسع،

ومغ ثع صار التعميع العالي في كل السجتسعات أكثخ أىسية بدبب تعقج الحياة اإلندانية السعاصخة والجور

الحؼ يقػـ بو في خجمة التصػر القػمي ومغ أجل إدراؾ ليكمة ىحا الجور السيع عميشا أوال أف نفرل مالية

التعميع العالي مغ خالؿ الشذأة وتصػر السفيػـ وخاصة الػضائف وىػ محػر السصمب األوؿ لشصخؽ في

السصمب الثاني لستصمبات جػدة التعميع العالي في حيغ سشحىب في السصمب الثالث إلى دور ىحه اليياكل
في خجمة التشسية التكشػلػجية السدتجامة.

السطمب األول :التعميػ العالي :الساهية والؽظائف
يسثل التعميع العالي في أؼ مجتسع مغ السجتسعات قسة الدمع التعميسي ،األمخ الحؼ أدػ إلي تبػأ

ىحا الشػع مغ التعميع مكانة مخمػقة بيغ مخاحل التعميع في ىحه السجتسعات ،وفي الػقت نفدو ألقي عمى
ىحا التعميع مدؤوليات كبيخة ووضائف عجيجة ،جعمتو يحتل مخكد الخيادة ومػقع الرجارة بيغ مؤسدات

السجتسع التي تمعب دو اًر حيػياً في تحقيق التقجـ والخقي لمسجتسعات البذخية.
أوال :خمفية تاريخية حؽل تطؽر مفهؽم التعميػ العالي:

تخجع الخمفية األولى لمجامعة لمسدمسيغ فسشح بجاية ضيػر اإلسالـ أنذأوا ما يعخؼ بالجػامع

وخرػصا مع اليجخة السحسجية ،التي اعتبخت نقمة نػعية ببشاء السدجج الشبػؼ الحؼ شكل الشػاة الحكيكية

لمسجار العخبية اإلسالمية الكبخػ ،والتي تصػرت مشيا الجامعة الحجيثة بسفيػميا العرخؼ في أوروبا .كسا

أنذئت العجيج مغ السداجج الجامعة ؾ :السدجج الحخاـ بسكة ،السدجج الجامع بالبرخة 14ىػ635-ـ،

السدجج الجامع بالفدصاط ب مرخ21ىػ641-ـ ،السدجج األقرى بالقجس 72ىػ691-ـ ،الجامع األمػؼ
بجمذق 98ىػ714-ـ ،جامع القيخواف بتػنذ 50ىػ670-ـ ،السدجج الجامع بقخشبة في األنجلذ 170ىػ-

786ـ...إلخ .كسا أف ال أحج يشكخ دور ا لجامع األزىخ كشػع مغ السجار العميا ،والحؼ أنذأ في عيج الجولة

الفاشسية عاـ 970ـ ،عالوة عمى ذلظ كانت ىحه السجار الشػاة األساسية ألنذاء جامعات عخبية إسالمية
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قػية مثل الجامعة السدتشرخية ببغجاد عاـ 1233ـ ،جامع القخوييغ بفاس السغخب ولعمو األقخب صيغة
لسا يعخؼ اليػـ بالجامعة اليػـ ،وأقجمو في التاريخ مغ حيث الييكمة والتشطيع ونػعية التكػيغ ،وقج شخع

في بشائو عاـ 875ـ ،والحؼ ندجت جامعات أوروبا عمى مشػالو في القخوف الػسصى.1

تعػد عسػما الجامعة كسؤسدة لمتعميع العالي في القخوف الػسصى إلى كػنيا ذات جحور مديحية

في ىحه الفتخة .فقبل قياميا رسسيا ،عسمت العجيج مغ الجامعات في العرػر الػسصى لسئات الدشيغ
كسجارس السديحية ومجارس رلبانية ،وعل اف والخالبات ،كحلظ تعتبخ مشحّ ـ فييا الخىب الذيادة الجامعية

بعج إنياء التعميع نتاج مديحي .ويخػ السؤرخ جيفخؼ باليشي أف الجامعة أصبحت سسة مسيدة لمحزارة
السديحية .وأوائل الجامعات التي ارتبصت بالكشيدة الكاثػليكية بجأت كسجرسة كتجرائية أو مجرسة رلبانية ثع

سخعاف ما انفرمت مع زيادة عجد الصالب ومغ ىحه الجامعات كانت جامعة بػلػنيا ،جامعة باريذ،
جامعة أوكدفػرد ،جامعة مػديشا ،جامعة بمشدية ،جامعة كامبخدج ،جامعة ساالسانكا ،جامعة مػنبمييو،
جامعة بادوفا ،جامعة تػلػز ،جامعة نيػأورلياند ،جامعة سييشا ،وبجأت جامعة كػيسبخا ،وجامعة روما
سابيش اد وشغل ندبة كبيخة مغ رجاؿ الجيغ والخلباف السديحييغ مشاصب كأساتحة في ىحه الجامعات ،كاف

يتع التجريذ فييا كافة السػاضيع كالالىػت والفمدفة والقانػف والصب والعمػـ الصبيعية .وقج وضعت ىحه
الجامعات تحت رعاية الكشيدة الكاثػليكية عاـ  1921عمى إثخ وثيقة بابػية .وكاف عجد الجامعات

األوروبية غجاة اإلصالح البخوتدتانتي قج ازداد بذكل كبيخ إذ أف التشافذ الكاثػليكي-البخوتدتانتي في
بشاء الجامعات والسؤسدات التعميسية ،أدػ إلى انتعاش ورفع السدتػػ في التعميع والعمػـ والفكخ.2

وقج كاف لمجامعة دور كبيخ في صياغة أفكار السجتسع وقيادتو لمحخكة الثقافية والفكخية خالؿ

العرػر الػسصى في العالع اإلسالمي وفي أوروبا ،وقج كانت الجامعة في أوروبا أنجح في قيادة السجتسع
وتكييف السعصيات الجيشية لستصمبات التشسية الخأسسالية التجارية والتي ازدىخت بفعل االكتذافات الجغخافية
في تمظ الفتخة عمى غخار الجامعة في العالع اإلسالمي ولع يعج ليا دور يحكخ نتيجة لالنحصاط الحؼ

أصاب السجتسع بخمتو ،الى أف أعيج ذكخىا في شكميا الحجيث السراحب لالستعسار الغخبي الحؼ فخض
عمى العالع اإلسالمي باستثشاء بعس الحاالت الشادرة ،كاألزىخ في مرخ ،الحؼ ضل محافطا عمى شابعو

التقميجؼ .ويسكغ شخح السخاحل التي مخت بيا الجامعة باخترار فيسا يمي:3

ٌٔٛ 1ظ عٍّحخ ،وفبٌبد خشٌدً اٌتؼٍٍُ اٌؼبًٌ اٌدضائشي ٚفك ِف َٛٙإداسح اٌدٛدح اٌشبٍِخ دساعخ ٍِذأٍخ ػٍى ػٍٕخ ِٓ خشٌدً اٌتؼٍٍُ اٌؼبًٌ ثّذٌٕخ
ثشج ثٛػشٌشٌح ،ا طشٚحخ ِمذِخ ًٌٍٕ شٙبدح دوتٛساٖ اٌؼٍ َٛفً ػٍُ االختّبع تخظض تٍّٕخ اٌّٛاسد اٌجششٌخ ،خبِؼـخ ِحّـذ خٍضش ،ثغىـشح،
 ،2016ص.84-83
2غشثً طجـبذ  ،دٚس اٌتؼٍٍُ اٌؼبًٌ فً تٍّٕخ اٌّدتّغ اٌّحًٍ دساعخ تحٍٍٍٍخ التدب٘بد اٌمٍبداد اإلداسٌخ ثدبِؼخ دمحم خٍضش ثغىشح ،أطشٚحخ ِمذِخ
ًٌٍٕ شٙبدح دوتٛساٖ اٌؼٍ َٛفً ػٍُ االختّبع تخظض تٍّٕخ ،خبِؼـخ ِحّـذ خٍضش ،ثغىـشح ،2014 ،ص.47
3
Sintayehu Kassaye Alemu, Meaning, Idea and History of University/Higher Education in Africa, Forum for
International Research in Education, Vol. 4, Iss, Mekelle University, Ethiopia 3, 2018, p 215-217.
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المتحدة-
 .1في العالع العخبي:

ضيخت في القخف الساضي إلى الػجػد السؤسدات التخبػية الحالية لتتعسع في القخف العذخيغ .تػجج

بعس السؤسدات ذات ندعة تعميسية مشح القخف التاسع عذخ ،وىحه الحاؿ في مرخ والجدائخ ،لكغ كحلظ

بمبشاف حيث يفتح اليدػعيػف بسداعجة الحكػمة الفخندية ما سيربح الحقا جامعة القجيذ يػسف ويفتح

األمخيكاف ما يجعى الحقا ( )1920جامعة بيخوت األمخيكية (أنذئت جامعة أمخيكية كحلظ بالقاىخة في

 .)1919في الػاقع فإف مؤسدات ىامة تحسل تدسية جامعات ،لغ تخػ الشػر إال في ىحا القخف :القاىخة
( ،)1908الجدائخ ( ،)1909أو دمذق ( )1924يتجحر ىحا السيل في الخسديشات والدتيشات لتتعسع بعج
ذلظ بجفع مغ الجولة الػششية .تطيخ جامعات أخخػ :اإلسكشجرية ( ،)1942عيغ الذسذ (،)1950

أسيػط ( ،)1957بيخوت ( ،)1953الخخشػـ ( )1955بميبيا في ذات الدشة .بالعخبية الدعػدية وبالخباط

( )1957ببغجاد ( )1958وكحلظ بتػنذ ،ثع بالكػيت ( )1960مشح الدتيشات والدبعيشات ،تتػسع الطاىخة
مغ العػاصع إلى مجف األقاليع حيث تخػ الشػر عذخات السؤسدات الججيجة.
 .2في الجدائخ

يعػد نطاـ التعميع العالي إلى العيج الكػلػنيالي حيث أنذئت بالجدائخ في  1859مجرسة عالية في

الصب والريجلة ثع في  1879مجارس الحقػؽ ،العمػـ واآلداب سيعصي تجسيع ىحه السجارس في 1909
جامعة الجدائخ التي ستديخ عمى مشػاؿ سابقاتيا بفخندا .وتطيخ الحقا مجارس كبخػ (الفالحة–بػلتكشيظ)

وممحقات لجامعة الجدائخ في  1950بػىخاف وقدشصيشة (بخاصة مع مخصط قدشصيشة السشصمق في

 .)1958ولغ تعخؼ الجدائخ نطاما جامعيا خاصا بالجدائخييغ إال بعج االستقالؿ السعمغ عشو في .1962
سيتصػر الشديج الجساعي تصػ ار ىائال .بفعل ديسػقخاشية التعميع واالنفجار الجيسػغخافي وكحا بفعل تكػيغ
الجولة وعجيج مغ السؤسدات العسػمية عجدا كبي اخ مغ الكػادر والسؤىميغ (بيغ الدتيشات وأواسط الثسانيشات.

حاليا ،تشيف السجف ذات الجامعات أو السجارس العميا عمى العذخيغ ،تدتقبل أكثخ مغ  300000شالب.
كاف ىحا الترػر بػتيخة سخيعة ججا إذ عمسشا أنو ،عذية االستقالؿ ،لع يكغ الصمبة الجدائخيػف سػػ

خسدسائة نفخ يتابعػف الجراسة بالجدائخ أو بالخارج.
 .3في الغخب:

انصالقا مغ القخنيغ الثامغ والتاسع ،وبجفع مغ األباشخة الكخوالنجييغُ ،يذخع في تذجيع تعميع
أكثخ تشػي اخ قائسا عمى "الرشائع الذخيفة" ويذتسل عمى شػر الثالثية (الشحػ الالتيشي والبالغة
والجيالكتيظ) والخباعية (اليشجسة والحداب والسػسيقى وعمع الفمظ) .انصالقا مغ القخنيغ الثاني عذخ

والثالث عذخ سػؼ يجمػ االختالؼ أكثخ بيغ "الجراسة الخاصة ( Studium particulareأو سكػال

 )Scolaالتي كانت تيتع بالتخبية االبتجائية" والجراسة العامة ( ) Studium généraleبسدتػػ
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المتحدة-
أعمى وىي مغ دوف شظ سمف التعميع العالي – في الفتخة نفديا – يذخع السجرسػف في تذكيل
جسعيات شائفية ستتخح ليا  -وخاصة بباريذ تدسية " ،"Universitasثع وفقا لمتخررات تتحػؿ

إلى كميات .وىكحا تبخز مجسػعات ضغط حكيكية تشذج االستقاللية مشتيدة فخصة ،الثشائية والسشافدة
القائستيغ آنحاؾ بيغ الدمصة الجيشية بكيادة البابا (الكشيدة) والدمصات السمكية السختمفة (الجوؿ) .ىكحا

وتحت سمصة ىاتيغ السؤسدتيغ – سمصة يتحبحب االعتخاؼ بيا – تتذكل جامعات ،مثل جامعة

باريذ ،بادو ( ،)PADOUEبػلػنيا ،مانبػليي أو أكدفػرد.

جامعة باريذ خاصة – تذكمت انصالقا مغ أربع كميات يجيخىا عسجاء .يسخ كل الصمبة بكمية

الرشائع حيث كاف يجرس الشحػ الالتيشي والدكػالستيكية – (مشيج البخىاف) قبل أف يتػجيػا إلى كمية

الالىػت (ذات أكبخ صيت) أو كمية القانػف أو الصب .تطيخ الجرجات الجامعية أيزا مع
الباكالػريا والميدانذ الحؼ يشاقر أماـ لجشة والجكتػراه وىػ أكثخ شخفي ال غيخ .انصالقا مغ القخف
الخابع عذخ ،بايصاليا أوال ثع بغيخىا يفتح الفكخ األندي جامعة الرشائع عمى اآلداب الالتيشية

سيدسى الحقا
واليػنانية وكحا عمى العبخية ،عمى التاريخ والخياضيات مسا تؤىميا ألف تكػف "سمف" ُ
كمية اآلداب (والعمػـ اإلندانية) وكمية العمػـ .تعصيشا نياية القخوف الػسصى االعجاديات التي لع تكغ

– انصالقا مغ مثاؿ الرػربػف – سػػ مجارس داخمية لمصالب لتتػفخ ليا الحقا مكتباتيا وتجريديا
الخاص بعج الثػرة الفخندية ( ،)1789سػؼ تتػلج عغ السجارس العدكخية (تحت الشطاـ القجيع) أولى

السجارس الكبخػ (مجرسة البػلتكشيظ – كػندخفتػار الرشائع والسيغ.)... ،

خالؿ القخف التاسع عذخ تتخح السشطػمة التخبػية صفتيا الحالية ،بأف تتيكل أشػا ار ابتجائيا

وثانػيا (إعجادية وثانػية) وعاليا .تبخز إلى الػجػد كحلظ مجارس تكػيغ السعمسيغ والسجارس العميا

لألساتحة ،بيشسا يؤسذ جػؿ فيخؼ بفخندا في  1882-1881الصابع الالئكي اإلجبارؼ والسجاني

لمسجرسة االبتجائية .وسيكػف أثخ نذأة السشطػمة التخبػية ثع تعسيسيا حاسسا بأوروبا .إال أنو وجب
إدماجو في سياؽ أكثخ شسػلية يجمج عػامل تاريخية وحزارية وبأكثخ تجقيق فكخية سياسية وسديػ

اقترادية .وستمعب الجامعات أوؿ األدوار في ىحه العسمية الجامعة .كاف عجدىا حػالي سشة 1300

خسذ عذخة جامعة ،تتجاوز الخسديغ في القخف الخامذ عذخ والدتيغ في الدادس عذخ ،مػزعة
عمى القارة كميا .ويبقى أف شاقتيا البيجاغػجية والعمسية تتفجخ بكل قػاىا انصالقا مغ التاسع عذخ

وعمى وجو الخرػص في أواسط القخف العذخيغ .ويحرى عجدىا بالسئات وعجد الصمبة السدجميغ

بيا – بحدب البمجاف – بسئات اآلالؼ وربسا بالسالييغ ويغسخ السشػاؿ األوربي العالع بأكسمو.

 1فبسٚق ػجذ هللا  ،التظبدٌبد اٌتؼٍٍُِ :جبدئ ساعخخ ،داس اٌّغٍشح ٌٍٕشش  ٚاٌتٛصٌغ  ٚاٌطجبػخ ،اٌطجؼخ اٌثبٍٔخ ،األسدْ ،2007 ،ص .21
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المتحدة-
ثانيا :ماهية التعميػ العالي
يعخؼ دليل التقػيع الحاتي والخارجي واالعتساد العاـ لمجامعات العخبية في نذختو الرادرة عاـ
2003التعميع العالي عمى أنو" :كافة أنػاع الجراسات أو التأىيل أو التجريب عمى البحػث التي تقجميا عمى

السدتػػ بعج الثانػؼ جامعات أو مؤسدات تعميسية أخخػ تعتخؼ الدمصات السخترة في الجولة بأنيا
مؤسدات لمتعميع العالي ".كسا يعخؼ الجليل ذاتو الجامعة عمى أنيا "مؤسدة تعميع عاؿ وبحث عمسي ذات

شخرية اعتبارية مدتقمة معتخؼ بيا مغ قبل الجولة القائسة فييا ،تعشى بالتعميع بعج الثانػؼ وتقجـ بخامج ال
تقل مجة الجراسة فييا عغ أربع سشػات أو ما يعادليا مغ ساعات معتسجة لمسخحمة الجامعية األولى وتسشح

إحجػ الجرجات الجامعية.

1

يقرج بالتعميع العالي التعميع الحؼ يتع داخل كميات أو معاىج جامعية بعج الحرػؿ عمى الذيادة

الثانػية ،وتختمف مجة الجراسة في ىحه السؤسدات مغ سشتيغ إلى أربع سشػات ،وىػ آخخ مخحمة مغ مخاحل
التعميع الشطامي فيػ كل أنػاع الجراسات ،التكػيغ أو التكػيغ السػجو التي تتع بعج السخحمة الثانػية عمى
مدتػػ مؤسدة جامعية أو مؤسدات تعميسية أخخػ معتخؼ بيا كسؤسدات لمتعميع العالي مغ قبل

الدمصات الخسسية لمجولة ،وتختمف تدسيات ىحه السؤسدات التعميسية ،فيشاؾ :الجامعة ،الكمية ،األكاديسية.

فالجامعة أعمى مؤسدة معخوفة في التعميع العالي وتصمق أسساء أخخػ عمى الجامعة والسؤسدات التابعة
ليا ،مثل :الكمية ،السعيج ،األكاديسية ،السجرسة العميا ،وىحه األسساء تدبب اختالشا في الفيع ألشيا تحسل
معاني مختمفة مغ بمج آلخخ .فعمى الخغع مغ أف كمسة كمية تدتخجـ لتجؿ عمى معيج لمتعميع العالي ،نجج

أف دواؿ تتبع التقاليج البخيصانية أو اإلسبانية تدتخجـ كمسة "كمية" لإلشارة إلى مجرسة ثانػية خاصة .وىػ
بالسثل فإف األكاديسية ربسا تجؿ عمى معيج عاؿ لمتعميع أو مجرسة تتسيد الجامعة عغ باقي مؤسدات

التعميع العالي ،في السجػ الػاسع لسقخراتيا الجراسية وتعجد تخرراتيا ،ويػفخ الشسط الدائج في الجامعة
فخصا كثيخة لمصمبة لمتخرز في حقػؿ العمػـ (الفيدياء ،الكيسياء ،الجيػلػجيا ،عمع الحيػاف ،)...العمػـ
االجتساعية (عمع الشفذ ،عمع االجتساع ،التخبية ،)...العمػـ اإلندانية (التاريخ ،الفمدفة )...وغيخىا.

2

 .1مالية الجامعة كعشرخ لتكػيغ الشخب:

ال يػجج تعخيف قائع بحاتو أو تحجيج شخز ؼ وعاممي مفيػـ الجامعة ،وندتصيع إيعاز صعػبة

إعصاء تعخيف مػحج لمجامعة ،إلى تعجد الدوايا التي يسكغ الشطخ مغ خالليا إلى ىحه السؤسدة ،فعشج

عمساء التخبية :ىي مؤسدة تعميسية تعخض التعميع العالي ،وفي نطخ عمساء االجتساع :ىي مؤسدة

اجتساعية نذاشيا مػجو لتمبية الصمب االجتساعي عمى التكػيغ العالي والسداىسة في التشسية االجتساعية
1ػبثذٌٓ ِحّٛد ػجبط ،ػٍُ التظبدٌبد اٌتؼٍٍُ اٌحذٌث ،اٌذاس اٌّظشٌخ اٌٍجٕبٍٔخ ،اٌطجؼخ األٌٚى اٌمب٘شح ،2000 ،ص .39
 2أث ٛاٌغؼٛد خّؼخ دمحم عٍذ ،تطٌٛش اٌتؼٍٍُ ٚدٚسٖ فً ثٕبء التظبد اٌّؼشفخ ،ثحث ِمذَ ٌٍّؤتّش اٌذ ًٌٚاالٚي ٌٍتؼٍُ االٌىتشٚ ًٔٚاٌتؼٍُ ػٓ ثؼذ،
اٌشٌبعِ ،بسط ، 2009 ،ص .10
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
لمسجتسع ،أما عشج الباحثيغ في مجاؿ االقتراد فيي :مؤسدة ىجفيا إعجاد رأس امالؿ البذخؼ الزخورؼ
لكيادة التشسية االقترادية في بمج ما بأقل التكاليف السسكشة بسشصق الخشادة واالحتخاز والتػاصل العقالني .

يقػدنا الصخح االولي الدابق الى كػف الجامعة تسثل" مجتسعا عمسيا ييتع بالبحث عغ الحكيقة ووضائفيا

األساسية في  :التعميع والبحث العمسي وخجمة السجتسع الحؼ يحيط بيا مغ خالؿ مخخجات االستثسار في

رأس الساؿ البذخؼ ،يالحع في ىحا الصخح التأكيج عمى أىع األدوار والػضائف الحؼ تقػـ بيا الجامعة تجاه

السجتسع ،والستسثمة في :التكػيغ الجامعي ،البحث العمسي وتشسية رأس الساؿ البذخؼ وخجمة السجتسع

وتشسيتو ،ومغ الشاحية االقترادية يسكغ تعخيفيا بكػنيا مؤسدة إنتاجية تيجؼ إلعجاد رأس امالؿ البذخؼ

الزخورؼ لمكيادة في بمج ما وبأقل التكاليف السسكشة ،وليحا فالجامعة ليدت مجخد نطاـ إدارؼ اجتساعي؛
بل مشطػمة متكاممة االنداؽ تحقق التػازف مع السجتسع ألنو مشصمقيا نيايتيا والتشسية السدتجامة ىجفو.1
 .2مفيػـ الجامعة:

إف الجامعة ىي تخجسة لكمسة  universityوأصميا التيشي مأخػذ مغ الكمسة األصمية

 universitasوتعشي الخابصة السيتسة بعسل أو بحخفة معيشة ،وعخفت عشج الخوماف عمى أنيا الجسعية أو
الييئة ،ولع يذتخط أف تكػف ليا صمة بالتعميع ،ليتغيخ المفع فيسا بعج ويربح اإلتحاد العمسي ،أو الشقابة
التي تذسل عجدا مغ رجاؿ العمع ،سػاء كانػا شمبة أو أساتحة ،لتجؿ عمى التجسع ليؤالء مغ مختمف البالد

لسباشخة نذاط ثقافي .لحلظ تعخؼ الجامعة بأنيا " إحجػ السؤسدات االجتساعية والعمسية ،وىي بسثابة
تشطيسات معقجة تتغيخ باستسخار مع شبيعة السجتسع السحمي والعمسي ،أو ما يعخؼ بالبيئة الخارجية" .مسا

يعشي بأف الجامعة ىي جدء ال يتج أد مغ السجتسع الحؼ تشذط فيو ،فيي تجسع مجسػعة كبيخة مغ

السجارس ،أو فخوع عمسية لفخوع متشػعة ،وتطع عجد كبيخ مغ الصمبة الحيغ يختاروف التخرز الحؼ
يخغبػف بو .وتعتبخ أىع مؤسدة اجتساعية كػنيا حاممة لمعقػؿ وىػ ما أكجه "كالرؾ كيخ" عشج قػلو أف

الجامعة "ىي الخواؽ األكاديسي الحؼ يحسي ألػاف السعخفة ،العمع والحكيقة والسبادغ والتجخبة والتأمل" ومع
أف الغاية األساسية لمجامعة لع تتغيخ مع مخور الدمغ ،وبقيت كسا كانت عميو في الدابق ،والتي تتسثل في

نقل السعخفة وتصػيخىا بذكل يداعج في تيحيب الفكخ والدمػؾ اإلنداني ،إلى أف تخجسة ىحه الغاية إلى

أىجاؼ محجدة ووضائف تفريمية لمجامعة قج حسمت في شياتيا الكثيخ مغ القزايا التي كانت تثيخ الججؿ،

وذلظ ألف التخجسات كانت تعكذ فمدفة السجتسع الحؼ تػجج فيو الجامعة وحاجات ذلظ السجتسع،

وتصمعات الجامعة 2،ومشو فإف وضائف الجامعة تتسثل في:

1فبسٚق ػجذ هللا ِ ،شخغ عجك روشٖ ،ص .16
 2عٌٛغً ٘ٛاسي ،دادْ ػجذ اٌغًٕ ،دٚس اٌدبِؼخ فً تحمٍك اٌتٍّٕخ اٌجششٌخ  ٚتطٌٛش اٌّؼشفخ :حبٌخ ِخبثش اٌجحث اٌؼًٍّ ثبٌدضائش ،اٌٍّتمى اٌذًٌٚ
حٛي اٌتٍّٕخ اٌجششٌخ ٚفشص االٔذِبج فً التظبد اٌّؼشفخ ٚاٌىفبءاد اٌجششٌخ ،خبِؼخ ٚسلٍخ ،اٌدضائشِ 10-9 ،بسط  ،2004ص.4
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
 التعميع والبحث ونذخ السعخفة؛ -تعسيق الكيع اإلندانية في السجتسع واإلعجاد السدتسخ؛

 تشسية شخرية الصالب العمسية ،وإنساء حبو لمعسل واالبتكار واإلبجاع؛ -تحقيق أعمى مدتػػ مغ التفاعل بيغ التعميع العالي والسجتسع؛

 العسل عمى تػشيغ التكشػلػجيا بيجؼ االستغشاء عغ استيخادىا ،وتكػيغ السػاششة الرالحةوتكػيغ الػحجة الػششية.

مسا سبق يتزح أف الجامعات تقجـ تعميسا متخررا لصمبتيا في مختمف السجاالت ،يؤىميع بعج

ذلظ لمجخػؿ إلى سػؽ العسل والسداىسة في جسيع األنذصة :الدياسية ،االقترادية واالجتساعية .لحا فإف

الجوؿ تدعى جاىجة لتػفيخ مقاعج بيجاغػجية كافية الستكباؿ ىؤالء الصمبة الحيغ يسثمػف العسػد الفقخؼ

لحخكة التشسية في السجتسع.

 .3وظائف التعميػ العالي:
تختمف وضائف الجامعة تبعاً الختالؼ السجتسعات ونطسيا واختالؼ تخكيبيا ونػع العالقات

الدائجة التي تخبط بيغ مكػناتيا ،إال أف قجرتيا عمى تحقيق أىجافيا ورسالتيا في بشاء وتشسية السجتسع،
يتػقف عمى مجػ قجرتيا عمى أداء وضائفيا السختمفة والتي يسكغ إجساليا في ثالث وضائف رئيدية ،وىي

نقل السعخفة مغ خالؿ التعميع ،وإنتاج السعخفة مغ خالؿ البحث العمسي ،وتشسية السجتسع ,ونجج أف كل
وضيفة ال تعبخ عغ جيػد مدتقمة تتع بسعدؿ عغ الػضيفة األخخػ ،بل تػجج صمة وثيقة بيشيع ،فالعسمية

التعميسية تعج مجاالً خرباً إلثخاء البحث ،وىي في نفذ الػقت تعسل عمى إعجاد الكػادر البذخية التي

تتػلى مدئػلية العسل في قصاعات اإلنتاج السختمفة بالسجتسع ،بيشا ييجؼ البحث العمسي إلى تحديغ

العسمية التعميسية مغ ناحية ويدعى إلى اإلسياـ في تشسية السجتسع وحل مذكالتو مغ ناحية أخخػ ،ومغ
ثع تػضف الجامعة الجراسة والبحث لسعالجة السذكالت االجتساعية وتعتبخىسا إعجاداً لمعسل ،وبجالً مغ

مفيػـ الجامعة السشعدلة عغ السجتسع تصخح مفيػـ الجامعة في تشسية السجتسع.

1

أ .التعميع:

إف التعميع أصبح أداة رئيدية لمحخكة مغ الفخد والسجتسع في مزسار التقجـ والتشسية الذاممة التي

يتدع بيا العالع السعاصخ ،وبات الفخد الستعمع ىػ العشرخ الفعاؿ في الشيزة الذاممة لمسجتسع،
ومغ ثع أصبحت عسمية التقجـ والتشسية تقاس بسا أنجدتو الحكػمات والسجتسعات مغ تعميع وتثكيف

ألبشائيا ،وما حققتو مغ خصط وبخامج تعميسية تداعجىا في الشسػ االقترادؼ ،واالجتساعي،

والثقافي ،وبشاء عمى ذلظ فقج أيقشت كثيخ مغ الجوؿ أىسية التعميع برفة عامة ،والتعميع الجامعي
 1ػجذ هللا دمحم ػجذ اٌشحّٓ ،عٛعٌٍٛٛخٍب اٌتؼٍٍُ اٌدبِؼً ،داس اٌّؼشفخ اٌدبِؼٍخ ،اإلعىٕذسٌخِ ،ظش ،1991 ،ص.25
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
برفة خاصة ،الرتباشو الذجيج بعػامل التشسية والتقجـ ،لحلظ أصبح اإلنفاؽ عمى الجامعات

اء مغ سياسة التشسية الذاممة.1
استثسا اًر حكيكياً في مجاؿ تشسية السػارد البذخية وجد ً
ب .البحث العمسي:

يعتبخ البحث العمسي في أؼ مجتسع مغ األسباب األساسية واليامة لمتقجـ العمسي والتشسية ،لسا لو
مغ مذاركة فعالة في التشسية بجسيع جػانبيا السختمفة االقترادية ،والرشاعية والدراعية ،كسا أنو يداعج

عمى إيجاد الحمػؿ لمسذاكل التي تػاجييا القصاعات اإلنتاجية ،ويداعج في تحديغ األداء وزيادة اإلنتاج

والحرػؿ عمى جػدة عالية لمسشتجات والخجمات  ,وتعتبخ الجامعات معقالً لمعسل والبحث العمسي ،فيي
التي تخبط العمع بالسجتسع وتشدق الجيػد العمسية بيجؼ تقجـ السعخفة اإلندانية ،مغ جية ولجعل العمع في

تشسية السجتسع ونيزتو مغ جية أخخػ ،فتقػـ الجامعات بجور ىاـ في تشسية السعخفة وتصػيخىا مغ خالؿ
ما تقجـ مغ بحػث تتشاوؿ مذكالت السجتسع السختمفة ،وما ترل إليو ىحه البحػث مغ حمػؿ عمسية في

مختمف التخررات ،ومياديغ السعخفة السختمفة بيجؼ تصػيخ السجتسع والشيػض بو إلى مدتػػ

تكشػلػجي واقترادؼ وصحي وثقافي واجتساعي أفزل.

كسا أف الصاقة الكامشة في البحث العمسي الجامعي لػ أحدغ استخجاميا فإنيا قادرة عمى إحجاث

ثػرة وتغيخ اجتساعي ممحػظ نحػ التقجـ والخفالية ،وىسا ىجفا أؼ خصط لمتشسية سػاء كانت اجتساعية ،أو
اقترادية وأف نتائج البحػث العمسية قادرة عمى تشفيح أىجاؼ خصط التشسية االجتساعية واالقترادية وتقػيع
الحمػؿ العمسية التي تحقق أىجاؼ ىحه الخصط بكفاءة وفاعمية  ,ولقج أنذأت الجامعات في الجوؿ الستقجمة

السخاكد البحثية الستخررة والسختبخات الػششية ذات األىجاؼ السحجدة وفقاً لتػجياتيا واىتساماتيا لتحػؼ
كل نذاط الجامعات البحثي وتسثل بيت الخبخة الجامعي الحؼ يدتسج مشو صانعػا القخار معمػماتيع لحل

السذكالت ،كسا تمعب ىحه السخاكد دو اًر ىاماً في تكػيغ خصط بحثية تدتقصب ليا العمساء الدائخوف
والباحثػف الستفخغػف وأعزاء ىيئة التجريذ الستخرريغ ،وشمبة الجراسات العميا ،ويكػف كل مخكد

متعجد السجاالت البحثية أو يكػف متخرراً في نػع محجد مغ البحػث في قصاع معيغ حدب األولػيات
الػششية ،وىحه السخاكد تكػف مدودة بالتجييدات الستصػرة والخجمات الالزمة لمبحث ،وتكػف قادرة عمى تشفيح
نتائج البحػث في وحجات ريادية ،وأف تمعب دور السخاكد الرشاعية لمبحػث السشجدة.2

 1اٌششذاْ ػجذ هللا صاً٘ ،فً التظبدٌبد اٌتؼٍٍُ ،داس ٚائً ٌٍٕشش ،اٌطجؼخ اٌثبٍٔخ ،األسدْ ،2005 ،ص.111
2عٍٍّبْ شغٍج ٛط ٚآخش ،ْٚدٚس اٌدبِؼخ اٌدضائشٌخ فً ػٍٍّخ اٌتٍّٕخ فً ظً تحذٌبد األٌفٍخ اٌثبٌثخ  ،اٌّشبوً ِٚمتشحبد اٌتطٌٛش ،اٌٍّتمى اٌٛطًٕ
األٚي حٛي تم ٌُٛدٚس اٌدبِؼخ اٌدضائشٌخ فً االعتدبثخ ٌّتطٍجبد عٛق اٌشغً ِٛٚاوجخ تطٍؼبد اٌتٍّٕخ اٌّحٍٍخ ،خبِؼخ صٌبْ ػبشٛس ،اٌدٍفخ،
اٌدضائش ،2010،ص ص .193-190
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
ت .تشسية السجتسع:
تتعجد أنساط ومجاالت تشسية السجتسع التي تقجميا الجامعات لسجتسعاتيا بتعجد حاجات ومذكالت
السجتسع ودرجة انغساس الجامعات في العسل عمى تمبية تمظ الحاجات ومػاجية ىحه السذكالت ،كسا
تتعجد ىحه السجاالت كحلظ بتعجد الجساعات التي تػجو إلييا الخجمات مغ جساعات ميشية ومجنية إلى

جانب العامميغ في مختمف األنذصة التجارية ،والرشاعية والدراعية ،وغيخىا ،كسا أف بعس ىحه الخجمات

تقجميا الجامعات عمى مدتػػ السجتسع السحمي ،وبعزيا عمى مدتػػ قػمي.

شيج العالع خالؿ الدشػات القميمة الساضية عجداً مغ الستغيخات األساسية والتي شالت مختمف

جػانب الحياة السعاصخة ،ومدت كافة السؤسدات االقترادية واالجتساعية والدياسية والثقافية في دوؿ
العالع عمى اختالؼ درجاتيا في التقجـ والشسػ إلى الحج الحؼ جعل عالع اليػـ “عالع ججيج” يختمف كل

االختالؼ عغ الفتخة الدابقة .وتقع عمى الجامعات مدئػلية الترجؼ لتمظ الستغيخات والسداىسة في وضع
الحمػؿ باعتبارىا السؤسدات العميا في السجتسع ،والتي تستمظ القجرات العمسية والفكخية القادرة عمى التفاعل

مع ىحه الستغيخات سػاء حاض اًخ أو مدتكبالً ،كسا أنو لع يعج دور الجامعة مقتر اًخ عمى مػاجية التحجيات
والستغيخات اآلنية فقط ،بل امتج إلى االستذخاؼ والتشبؤ بيا في السدتقبل واتخاذ التجابيخ واإلجخاءات

الالزمة لمترجؼ ليا قبل وقػعيا ،وذلظ أثشاء تصبيق خصط التشسية وبخامجيا ،وإسجاد الشرح بخرػص

كيفية تفادؼ ىحه السذكالت.

1

السطمب الثاني :متطمبات جؽدة التعميػ العالي
تتصمب قاشخة التشسية وجػد استخاتيجية لتثسيغ البحث العمسي لفائجة متصمبات السحيط مغ خالؿ

وضع بخنامج لمبحث والتصػيخ يشصػؼ عمى مختبخات متعجدة التخررات ومػجية لشذاشات اقترادية
تدتجيب لستصمبات التشسية السدتجامة مغ خالؿ تذكيل مجسػعات لإلبجاع واالبتكار وتفعيل دور

الحاضشات لمسؤسدات السبجعة والسبتكخة ،وكحا إنذاء مخاكد عمسية وتكشػلػجية .فإف أوؿ ما يجب الحجيث
عشو في عسمية ربط الجامعة بالسحيط ىػ الكفاءات التي تشتجيا الجامعة والتي يحتاجيا الشذاط االقترادؼ

وبالتحجيج جػدة التعميع العالي.
أوال :تعريف الجؽدة

مع التصػر التكشػلػجي والسعخفي أصبح مفيػـ الجػدة الحجيث ييتع أكثخ بإرضاء العسالء في الجرجة
األولى فأصبحت الجػدة ىي الكياـ باألمػر الرحيحة مغ خالؿ األسمػب الرحيح لمػصػؿ إلى اليجؼ.
 .1مفيػـ الجػدة:

 1فٍظً ثٛطٍجخ ،اٌؼبئذ ِٓ اٌتؼٍٍُ فً اٌدضائش ،أطشٚحخ دوتٛساٖ غٍش ِٕشٛسح  ،خبِؼخ أث ٛثىش ثٍمبٌذ ،تٍّغبْ  ،2010/2009ص .86
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المتحدة-
تدعى معطع السشطسات إلى تحقيق مدتػيات مختفعة في الجػدة ليذ ما يتعمق بالسشتجات فقط بل
يتعجػ ذلظ ليذسل جسيع العسميات واألنذصة التي تقػـ بيا السشطسة ،وذلظ حدب مفيػـ الجػدة الذاممة،

وىحا األسمػب يعسل عمى تحقيق ما يحتاج إليو العسيل إضافة إلى تقميل التكاليف الستػقعة والخبحية

العالية السالية مشيا والسعشػية ،حيث تخػ بعس السشطسات وخاصة السترفة بالجػدة أف جسيع مػضفييا

يذكمػف سمدمة مترمة يعتسج كل واحج مشيع عمى اآلخخ لتقجيع الخجمة الستسيدة التي سترل أخي اخ إلى

العسيل الشيائي .ىحه الدمدمة مغ السػضفيغ أو العامميغ يكػف كل واحج مشيع عسيال ثع مػردا ثع عسيال ثع
مػردا وىكحا إلى أف ترل الخجمة أو يرل السشتج إلى العسيل الشيائي ،وىكحا حتى ترل الخجمة إلى

العسيل األخيخ بجػدة عالية وتتكػف لو الثقة اتجاه السشطسة مسا يجعع والءه ورضاه عمى السشطسة
ويزاعف في الكيسة السجركة لجيو معد از ذلظ السيدة التشافدية ومجعسا ليا ،وتختكد جػدة خجمة العسيل

عمى العشاصخ التالية:
-

1

تحقيق تػقعات العسيل وآمالو والتفػؽ عمييا.

تجشب احتساؿ حجوث شكاوػ بػضع األمػر في نرابيا مغ الػىمة األولى.
عجـ وجػد أؼ عيػب في السشتجات والخجمات.

البحث السدتسخ والجاد عغ أساليب لتحديغ الجػدة في مجاؿ العسل والحؼ يكػف كل األفخاد

مدئػليغ عشيا.

 .2مفيػـ ضساف الجػدة الذاممة:
ىي فمدفة ومجسػعة مغ السبادغ اإلرشادية ،والتي تعج دعائع لمتحديغ السدتسخ لمسؤسدة .سػاء

في السػارد والخجمات والعسميات ،2فيذيخ ىحا السفيػـ وضع بخنامج الحؼ يعتسج عمى مبادغ خاصة والتي
تعتبخ كجليل عمسي وميشي ،يخمي إتباع السعصيات العالسية قرج ضساف الشػعية في السجاؿ العمسي
والعسمي .ىي نطاـ مغ األنذصة مػجو نحػ تحقيق إشباع حاجات العسالء ويسشح سمصات فحدب جػزيو

جػراف لعامميغ وإيخادات أعمى وتكمفة أقل لمسؤسدة 3فيشا يذيخ ىحا الباحث إعصاء الخغبة في تحفيد

العسالء وخخيجي السعاىج ،ذلظ بإتباع نطاـ ميشي فعاؿ والحؼ يأتي بشػعية التي تزسغ االرتياح والخضا

الػضيفي ،ويعخؼ كحلظ أنو نطاـ إدارؼ يزع رضا العسيل في أوؿ قائسة األولػيات بجال مغ التخكيد عمى
األرباح قريخة األجل.

4

 1تٍٛٔ ًٔٛثبي ،تشخّخ شٌٛىبس سصوً :اٌتذسٌت ػٍى اٌدٛدح اٌشبٍِخِ ،دّٛػخ إًٌٍ اٌؼشثٍخ اٌمب٘شح ،اٌطجؼخ األٌٚى ،عٕخ  ،2003ص.28:
 2أحّذ إثشاٍُ٘ ػجذ اٌٙبدي :إداسح اإلٔتبج  ٚاٌؼٍٍّبد  ٚاٌتىٌٕٛٛخٍب ،داس إٌٙضخ اٌمب٘شح ، 1995 ،ص.36 :
 3خبٌذ ثٓ عؼذ ػجذ اٌؼضٌض :إداسح اٌدٛدح اٌشبٍِخ تطجٍمبد ػٍى اٌمطبع اٌظحً ،اٌشٌبع ، 1997 ،ص.47 :
 4فشٌذ ػجذ اٌفتبذ صٌٓ  :إٌّٙح اٌؼًٍّ ٌتطجٍك إداسح اٌدٛدح اٌشبٍِخ فً اٌذساعبد اٌؼشثٍخِ ،ىتجخ خبِؼخ اٌضلبصٌكِ ،ظش ،1996 ،ص.26:
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
ولجعل التعميع كأداة تؤىل األفخاد وتسكشيع مغ السداىسة في تحقيق مفيػـ الجػدة الذاممة داخل
السشطسة البج أف يعتسج عمى مجخالت وعسميات عالية الجػدة ،فالتعميع كشطاـ مفتػح تتحجد مجخالتو مغ
السحيط الخارجي ،إذ يتذكل مغ عجة عسميات بجءا مغ تحميل السشاخ الجاخمي والخارجي ثع تحجيج األىجاؼ
والدياسات التعميسية ثع تحجيج العسالء وتحجيج احتياجاتيع ثع البجء في ترسيع البخامج التعميسية التي تعسل

عمى تمبية حاجيات العسالء ،وعسمية ترسيع وإعجاد الخصط تعتبخ أيزا نطاـ فخعي يتكػف مغ مجخالت
.

وعسميات ومخخجات

 .3مفهؽم جؽدة التعميػ العالي
تعشي جػدة التعميع العالي مقجرة مجسػع خرائز ومسيدات السشتج التعميسي عمى تمبية متصمبات

الصالب ،وسػؽ العسل والسجتسع وكافة الجيات الجاخمية والخارجية السشتفعة ،إنشا نعخؼ جيجا أف تحقيق
جػدة التعميع يتصمب تػجيو كل السػارد البذخية والدياسات والشطع والسشاىج والعسميات والبشية التحتية مغ

أجل خمق ضخوؼ مػاتية لالبتكار واإلبجاع في ضساف تمبية السشتج التعميسي لمستصمبات التي تييئ الصالب
لبمػغ السدتػػ الحؼ ندعى جسيعا لبمػغو .ويعتبخ التعميع العالي في الجدائخ مغ أىع السخاحل التعميسية في

حياة اإلنداف ألنو يأتي استكساال لسا تع تحكيقو في مخاحل التعميع األساسية والثانػية ولحلظ فاف تحقيق

األىجاؼ التخبػية التي يتػخاىا السجتسع يعتسج عمى قجرة الشطاـ التخبػؼ عمى تحقيق أىجافو في ىحه

السخاحل ،فإذا كاف االىتساـ التخبػؼ والتعميسي في مخاحل التعميع العالي قاد ار عمى بشاء السعارؼ
واالتجاىات والتعميع بالجػدة السصمػبة فاف التعميع العالي سيربح قاد ار عمى تحقيق األىجاؼ وبالجػدة

القادرة عمى بشاء الفخد الستعمع والسجتسع ومغ ثع تحقيق التشسية وفق التصػرات والتغيخات العمسية
والتكشػلػجية الستدارعة.

1

ثانيا :متطمبات ومعؽقات جؽدة التعميػ العالي
مغ أجل السحافطة أوالً عمى استسخار مؤسدات التعميع العالي واالشسئشاف عمى تصػيخىا وقجرتيا

عمى مػاجية التحجيات إف كانت عالسية أو إقميسية أو داخمية.

عالسيػاً :وجػد اىتساـ شسػلي ،عػلسة ،انفتاح ،ثػرة معمػمات ،انتذار التعميع عغ بعج ،السشافدة.

إقميسيػاً :وجػد تشافذ بيغ الجامعات العخبية والتعميع عغ بعج.

 .1متطمبات إدارة الجؽدة الذاممة في التعميػ العالي:

تسثل الجامعة السخكد الحؼ يشبس بالحياة في السجتسع ويججد فيو الحيػية ويذيع الحخكة في شتى

جػانبو مغ خالؿ تػفيخ العقػؿ الخبيخة الستذبعة بالسعخفة وبثيا في شتى السجاالت كي تداىع بجيجىا

العمسي وعصائيا الفكخؼ وىحا مسا يجعل لمجامعة مكانتيا ا لخائجة كخداف معخفي يدود السجتسع بحمػؿ
ِٕ 1ظٛس ثٓ ػّبسحٍِ ،تمى د ًٌٚحٛي االثذاع ٚاٌتغٍٍش اٌتٕظًٍّ فً إٌّظّبد اٌحذٌثخ ،ػٕبثخ ،2011 ،ص.18
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
لمسذكالت التقشية .والػاقع أف الجامعات يجب أف ال تقترخ ميستيا عمى تخخيج الصالب وإنسا يشبغي

أف تكػف مخاكد لمبحػث وأف تداىع في عسميات التشسية السحمية في القصاعات اإلنتاجية أو الخجمية مغ
أجل خمق السجتسع العمسي الحؼ يستز خبخاتيا ،ويجب أف يكػف التفاعل بيغ الجامعات ومحيصيا

لتحقيق ونقل السعخفة مغ شػر الشطخية إلى الػاقع الرشاعي وتخسيخ التقاليج العمسية التي يشبغي أف
تتسيد باعتسادىا عمى االنفتاح الكامل عمى السجتسعات الرشاعية ولمػصػؿ ليحه الشقصة عميشا ضساف

جػدة ىحا القصاع الحي مغ خالؿ:
أ.

1

دعع اإلدارة العميا :إف دعع تصبيق إدارة الجػدة الذاممة يحتاج إلى دعع ومؤازرة مغ اإلدارة العميا

لتحقيق األىجاؼ السخجػة.

ب .التسييج قبل التصبيق :زرع التػعية والقشاعة لجػ جسيع العامميغ في مؤسدات التعميع العالي لتعديد

الثقة بإدارة الجػدة الذاممة مسا يديل عسمية تصبيقيا وااللتداـ بيا مغ قبل العامميغ بسؤسدات التعميع

العالي.

ت .تػحيج العسميات :إف تػحيج العسميات يخفع مغ مدتػػ جػدة األداء ويجعمو يتع بصخيقة أسيل

ويعسل عمى تقميل التكاليف مغ خالؿ جعل العسل يتع بأسمػب واحج مسا يخفع مغ درجة السيارة عسػماً

داخل مؤسدات التعميع العالي.

ث .شسػلية واستس اخرية الستابعة :مغ خالؿ لجشة تشفيح وضبط الشػعية وأقداـ مؤسدات التعميع العالي

السختمفة لستابعة وجسع السعمػمات مغ أجل التقييع لتتع معالجة االنحخافات عغ معاييخ التصػيخ.

ج .سياسة إشخاؾ العامميغ :إشخاؾ جسيع العامميغ في جسيع مجاالت العسل وخاص ًة في اتخاذ
الق اخرات وحل السذاكل وعسميات التحديغ.
ح .تغييخ اتجاىات جسيع العامميغ بسا يتالءـ مع تصبيق إدارة الجػدة الذاممة لمػصػؿ إلى تخابط

وتكامل عاؿ بيغ جسيع العامميغ بخوح الفخيق.

 .2السعؽقات العامة لتطبيق إدارة الجؽدة الذاممة:
يجب أف تتزسغ عسميات ضساف الجػدة كل أقداـ السؤسدة التعميسية ومدجيا في وضائف اإلدارة
السعتادة ومختمف العسميات إذ يجب أف تذسل الجػدة كل مغ السجخالت (الصالب ،السقخرات ،ىيئة

التجريذ ،خجمات الحاسػب ،العسميات اإلدارية والجعع الفشي والسالي لمجامعة) والعسميات التعميسية
والسعخفية والسخخجات الستسثمة في الخخيجيغ مغ شالب الجامعة السحققيغ ألىجاؼ العسمية التعميسية

1إٍِٔخ سشٍذ :شؤ ْٚخبِؼٍخٚ :الغ اٌجحث اٌؼًٍّ فً اٌٛطٓ اٌؼشثً ٚطّٛحٗ ،خبِؼخ حٍت ،عٛسٌب
 http://jamahir.alwehda.gov.sy/_print_veiw.aspتبسٌخ االطالع.2019/09/12 :
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
الستسثمة في التحريل العمسي مغ أجل العسل فعسمية ضساف الجػدة في مؤسدات التعميع العالي ليدت
بالديمة فقج تعتخضيا عجة معػقات مشيا:
أ.

1

عجـ التداـ اإلدارة العميا التخكيد عمى أساليب معيشة في إدارة الجػدة الذاممة وليذ عمى الشطاـ

ككل.

ب .عجـ حرػؿ مذاركة جسيع العامميغ في تصبيق إدارة الجػدة الذاممة.

ت .عجـ انتقاؿ التجريب إلى مخحمة التصبيق .تبشي شخؽ وأساليب إلدارة الجػدة الذاممة ال تتػافق مع
خرػصية السؤسدة.

ث .مقاومة التغييخ سػاء مغ العامميغ أو مغ اإلدارات وخاصة االتجاىات عشج اإلدارات الػسصى.
ج .تػقع نتائج فػرية وليدت عمى السجػ البعيج.

 .3الفؽائد السرجؽة مؼ تطبيق نعام إدارة الجؽدة الذاممة في التعميػ العالي:
يعتبخ التعميع العالي مغ أىع السخاحل التعميسية في حياة اإلنداف ألنو يأتي استكساال لسا تع تحكيقو

في مخاحل التعميع األساسية والثانػية ولحلظ فاف تحقيق األىجاؼ التخبػية التي يتػخاىا السجتسع يعتسج

عمى قجرة الشطاـ التخبػؼ عمى تحقيق أىجافو في ىحه السخاحل ،فإذا كاف االىتساـ التخبػؼ والتعميسي في
مخاحل التعميع العالي قاد ار عمى بشاء السعارؼ واالتجاىات والتعميع بالجػدة السصمػبة فاف التعميع العالي
سيربح قاد ار عمى تحقيق األىجاؼ وبالجػدة القادرة عمى بشاء الفخد الستعمع والسجتسع ومغ ثع تحقيق

التشسية وفق التصػرات والتغيخات العمسية والتكشػلػجية الستدارعة لقج تعجدت معاييخ اعتساد الجػدة في

مؤسدات التعميع العالي ولكغ يسكغ حرخ بعزيا في الشقاط التالية:

2

 رؤية ورسالة وأىجاؼ عامة لمسؤسدة التعميسية واضحة ومحجدة.

 خصة إستخاتيجية لمسؤسدات التعميسية وخصط سشػية لمػحجات متػفخة ومبيشة عمى أسذ عمسية وىحا
ما يخجـ إدارات األعساؿ.

 ليكمة واضحة ومحجدة وشاممة ومتكاممة وعمسية ومدتقخة لمسؤسدة التعميسية.

 معاييخ جػدة محجدة لجسيع مجاالت العسل في الجامعات (خجمية ،إنتاجية ،أكاديسية ،إدارية،
مالية....الخ) .إجخاءات عسمية واضحة ومحجدة مغ أجل تحقيق معاييخ الجػدة.

 تػفخ نػعية وتجريب شامل ومالئع لتصبيق إدارة الجػدة في السؤسدات التعميسية.
 أدوار واضحة ومحجدة في الشطاـ اإلدارؼ لمسؤسدات التعميسية.
 ارتفاع ممحػظ لجافعية وانتساء والتداـ ومذاركة العامميغ.

 مدتػػ أداء مختفع لجسيع اإلدارييغ والسذخفيغ والعامميغ في السؤسدات التعميسية.
1فشٌذ ػجذ اٌفتبذ صٌٓ ِ ،شخغ عجك روشٖ ،ص.28
2خبٌذ ثٓ عؼذ ػجذ اٌؼضٌضِ ،شخغ عجك روشٖ ،ص.52 :
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المتحدة-
 تػفخ جػ مغ التفاىع والتعاوف والعالقات اإلندانية الدميسة بيغ جسيع العامميغ في السؤسدات
التعميسية.

 تخابط وتكامل عاؿ بيغ اإلدارييغ والسذخفيغ والعامميغ في الجامعات والعسل بخوح الفخيق.
 احتخاـ وتقجيخ مخض لمجامعات محمياً وعالسياً.
 حل السذاكل متػاصل ومدتسخ والعاممػف يستمكػف السيارات الالزمة لحل السذاكل بصخيقة عمسية
سميسة.

 رسالة السؤسدة التعميسية وأىجافيا العامة تتحقق بذكل جيج.
 نػعية جػدة عالية لمخجمة والسشتجات بشفقات أقل.
 االستخجاـ األمثل لالتراؿ والتػاصل.

السطمب الثالث :دور التعميػ العالي في دعػ جهؽد التشسية التكشؽلؽجية السدتدامة.
يعتبخ التعميع العالي ىػ عسمية صشاعة ألجياؿ السدتقبل واف استثسار ىحا الشػع مػغ الػرشاعة ىػػ

أفزل أنػاع االستثسار وأكثخىا فائجة الف السؤسدات التعميسية تعسل عمى تغحية السجتسع بكيادة مدتقبمية
في كافة السجاالت.

أوال :دعػ التعميػ العالي لمتشسية السدتدامة:
لمجامعة دور رائج-ال غشى عشو-في تحجيج السدارات والستجيات التي تتعمّع األجياؿ القادمة

بفزميا كيفية الترجؼ لمتعقيج الحؼ تتدع بو التشسية السدتجامة؛ ذلظ اف الجامعة تقػـ بإعجاد

خخيجيغ ذوؼ مؤىالت عالية ومػاششيغ مدئػليغ بػسعيع اشباع حاجات مجاالت الشذاط البذخؼ

كافة ،كسا تػفخ فخصا لمتعميع العالي والتعّمع مجػ الحياة(االستجامة) ،كسا تديع في تقجـ السعارؼ
واثخائيا ونذخىا عبخ البحػث ،اضافة الى كػنيا تػفخ لمسجتسعات الخبخة الستخررة الالزمة

لسداعجتيا في مجاؿ التشسية الثقافية واالجتساعية واالقترادية.

 .1التكؽيؼ الجامعي والتشسية السدتدامة:

تصبق الجامعات االفكار الججيجة الستعمقة بالتكػيغ الجامعي واالبحاث واالبتكارات ،والتي يتع مغ

خالليا :إنتاج وتكػيغ رأس الساؿ البذخؼ السدود بجراية مشصكية حػؿ مبادغ التشسية السدتجامة ،كسا يسكغ
تكييف التكػيغ الجامعي مع مبادغ التشسية السدتجامة مغ خالؿ عجه عشاصخ مػضػعية يسكغ ايجازىا

في:1

1عٍٍّبْ شغٍجٛط ٚآخشِ ،ْٚشخغ عجك روشٖ.206 ،
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المتحدة-
أ .إيجاد نساذج جديدة لمشسؽ االقترادي متطابقة مع فمدفة وابعاد التشسية السدتدامة:يتع
ذلظ عبخ الخبط الفعاؿ بيغ البيئة والتشسية السدتجامة في مشاىج االقتراد مغ خالؿ دراسات
بعس القزايا ،مثل :الشجرة ،االقتراد البيئي ،السػارد الستججدة وغيخ الستججدة ،تقييع األثخ البيئي

لمسذاريع االقترادية ووضع مبادغ التشسية السدتجامة في جسيع التخررات ذات العالقة
بالشذاط االقترادؼ والتخكيد عمى التخررات الخزخاء كالسحاسبة الخزخاء التي تيتع
باإلفراح السحاسبي لألنذصة التي تؤثخ عمى البيئة والتي تسارسيا األنذصة االقترادية ،والجباية

الخزخاء وكحا التدػيق األخزخ.

ب .التركيز عمى ترابط وتداخل أبعاد التشسية السدتدامة في العسمية التكؽيشية :ادت أنساط اإلنتاج

واالستيالؾ السفخشة إلى أضخار بميغة بالبيئة وزادت مغ حجة الفقخ في مشاشق أخخػ مغ العالع،
وىحا ما بيغ انعكاس األنذصة االقترادية عمى األوضاع االجتساعية والبيئية لمبمجاف الشامية

خاصة .إف فيع الصمبة الجارسيغ والباحثيغ ليحا التخابط أمخ بالغ األىسية لتأسيذ نطاـ بيئي أكثخ
استجامة ،ألف معخفة ىحا التخابط تفزي إلى الححر أكثخ عشج استخجاـ السػارد الصبيعية ،كسا يؤدؼ

إلى الحفاظ عمى البيئة ،كسا أف نذخ الػعي باالستجامة لجػ الصمبة مغ خالؿ التخكيد عمى أثخ

أنذصة البذخ عمى الشطع االيكػلػجية ،ونتائج االحتباس الحخارؼ واالستيالؾ السفخط لمصاقة
وأنساط االستيالؾ والتمػث والشقل ،يداىع في بشاء الكيع والسػاقف والسيارات عشجىع ،والتي

تداعجىع عمى اتخاذ السػاقف في سياؽ التشسية السدتجامة ،بػعي ومدؤولية في الحاضخ

والسدتقبل اضافة الى تأثيخ ىحه الق اخرات عمى األجياؿ السدتقبمية.

ت .فعالية التكؽيؼ الجامعي عبر تطبيق أساليب جديدة لمطاقة السدتدامة :ال يقتزي الحفاظ عمى
الصاقة والسػارد غيخ الستججدة عجـ اإلفخاط في استغالؿ ىحه السػارد ،وإنسا يتصمب تػفيخ البجائل
ليا .فعمع االستجامة يصمب البحث في الصاقات البجيمة لمسػارد الصبيعية مغ أجل الحفاظ عمى

نريب األجياؿ -التي لع تػلج بعج-مغ ىحه الصاقة والسػارد غيخ الستججدة ،ويسكغ لمتكػيغ

الجامعي دعع التشسية السدتجامة عغ شخيق تجريب وتثكيف وتذجيع الصمبة عمى البحث في بجائل
ومرادر ججيجة لمصاقة ،كالصاقة السائية وتػربيشات الخياح ،وأمػاج السحيط والصاقة الذسدية

والح اخرة الجػفية ،مع نقل ىحه السعارؼ إلى الشرء مغ األجياؿ السقبمة.

ث .إدراج مبادئ التشسية السدتدامة في جسيع التخررات الجامعية :تعتبخ التحجيثات في السشاىج
الجامعية عبخ التخررات السختمفة مفتاح التعامل مع التشسية السدتجامة ،كتجريذ مشاىج في
التكيف السشاخي ،والتخصيط السدتجاـ ،وبشاء السؤسدات السدتجامة .وكأمثمة عغ تجريذ مبادغ

التشسية السدتجامة ،ىشاؾ بخنامج دراسي في معيج جػرجيا أتالنتا عغ “التشسية الحزخية
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المتحدة-
السدتجامة” ،يصخح مجسػعة مغ السذاريع الستعمقة بالتشسية السدتجامة ،كالسباني السدتجامة ،إعادة
التجويخ ،التدسيج ،الحج مغ مخاشخ الشقل ،ومشع التمػث ،والتعميع والتػعية مع إعصاء الصمبة
الحخية في ترسيع السذاريع وتشفيحىا ،ومداعجتيع عمى التغمب عمى العخاقيل التي يػجيػنيا عشج

ترسيع مذاريعيع ،كسا اف جسيع السعاىج العالية الستخررة في تكػيغ التقشيات الحزخية في

الجدائخ تجرج مقاسات البحػث البيئية سػاء في مخحمة التجرج او الجراسات العالية الستخررة.

ج .إدماج التربية البيئية في العسمية التكؽيشية :يشبغي التذجيج عمى أف يكػف الصالب واع بأىسية
الحفاظ عمى البيئة ،واإللساـ بقزاياىا ومذاكميا مغ خالؿ إدراكو لبعس السفاليع كالسشطػمة
البيئية ،الدكاف ،االقتراد والتكشػلػجيا ،القػانيغ والتذخيعات البيئية ،الكيع والدمػؾ ،وأخالقيات
الدمػؾ البيئي.

 .2أهسية تؽجيه البحث العمسي لتحقيق التشسية السدتدامة:

يختمف دور الجامعة في ىحا السجاؿ مغ بيئة إلى أخخػ ،فالجامعات فػي الجوؿ الستقجمة

عمى سبيل السثاؿ والسػجػدة في بيئة صػشاعية تيػتع بالتخرػرات الػرشاعية واف الجامعات السػجػد
ة في بيئة زراعية تيتع بتخررات وبحػث تيتع بتحديغ السجاؿ الدراعي ،وىحا ما يجلل أىسية ما
يسكغ لمجامعات أف تفعمو في تصػيخ السجتسع عمى مختمف الرعج وما يسكػغ أف تفعمػو لمبيئة التي

تكػف فييا ،فزال عغ قجرتيا عمى التشافذ الحؼ يسكغ أف تحجثو إضافة إلى إمكانية قيادتيػا لمتغييخ
االجتساعي والتشػع ،فإذا فقجت الجامعة ىحه القجرة فدػؼ تحسل بحور دمارىا .ومغ ىشا يسكغ القػؿ
إف أىسية الجامعة ليذ في مجاؿ التجريذ والبحث العمسي فحدب بل تدتشج عمػى أىسية الجامعة

ودورىا في السجتسع وإخخاج قيادتيا وكػادر ججيجة ولكي تقػـ الجامعة بجور أفس ؿ فػي خجمة

السجتسع البج لمجامعة اف تزع ترػر واضح السعالع حػؿ كيفية تمبية حاجات الفػخد والسجتسػع

والتفكيخ في البخامج التي تقجميا مغ خالؿ األقداـ السختمفة ،وىحا يقػدنا إلى متصمبات وحاجات

الدػؽ التي تذكل جدءا أساسيا وحاسسا مغ متصمبات وتشسية السجتسع الحؼ يدعى باستسخار لمتفاعل
مع عػالع يتغيخ وتتبجؿ متصمباتو وحاجاتو وأدواتو وأساليبو والياتو بذكل متدارع.

1

دور التعمػيع العالي في أسػاؽ العسل وفي السجتسع ككل ليذ فقط بإعجاد الصالب اإلعجاد

الدميع ليكػف مػاششا صالحا خادـ لػششو بالذكل األمثل وليكػف مشافدا رابحا في أسػاؽ العسل إنسا
يجعل البحػث العمسػي الػحؼ تشجده مخاكد ومؤسدات التعميع العالي احج أىع مجخالف لتشسية السجتسع

سياسػيا وتخبػيػا واقتػراديا واجتساعيا ،باإلضافة إلى تشذيط اآلليات الشػعية الزخورية ألسػاؽ العسل
 1عؼذ ٚػبدي ٚآخش، ْٚاٌتى ٌٓٛاٌدبِؼً ِٚتطٍجبد اٌتٍّٕخ اٌّحٍٍخ ،دساعخ تحٍٍٍٍخ ٌٛالغ ٔظبَ ي.َ.د فً اٌدضائش ،اٌٍّتمى اٌٛطًٕ األٚي حٛي تمٌُٛ
دٚس اٌدبِؼخ اٌدضائشٌخ فً االعتدبثخ ٌّتطٍجبد عٛق اٌشغً ِٛٚاوجخ تطٍؼبد اٌتٍّٕخ اٌّحٍٍخ ،خبِؼخ صٌبْ ػبشٛس اٌدٍفخ ،اٌدضائش ،2010،ص
.140
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المتحدة-
مغ اجػل تسكيشيػا مػغ تحجيث بشاىا االقترادية والتكشػلػجية والعمسية ...الخ ،وعمى ىحا األساس فاف
تعديد جػدة التعمػيع تذكل ىاجدا عشج الشطاـ الدياسي ،كسا ىػ ىاجدا لمجامعات والجيات ذات

العالقة في السجتسع .ويعتسج نسػ السجتسعػات الحجيثػة واسػتسخارىا اعتسػادا كميػا عمػى التعمػيع
وخرػصػا التعمػيع الجػامعي ومخخجاتيا ألف التعميع الجامعي ييجؼ بالجرجة األولى إلػى التعمػيع ونقػل

السعخفػة والثقافػة مػغ جيػل إلػى جيػل وذلػظ ىػػػ أسػػاس التشسيػػة ومقػػػـ التصػػػر ،باإلضػػافة إلػػى اليػػجؼ

الثػػاني لمجامعػػة وىػػػ البحػػث العمسػػي الػػحؼ تقػػػـ عميػػو االختخاعات واإلبجاع البذخؼ الفكخؼ والثقافي
والرشاعي واالقترادؼ.

1

 .3دور الجامعة في خدمة السجتسع وتشسيته:
تعج خجمة الجامعة لمسجتسع ،التخجسة الفعمية لػضائف الجامعة مغ أجل تكيف األفخاد مع
الستغيخات الدخيعة في عالع العمع والتكشػلػجيا ،ومع الحاجات الثقافية الستدايجة التي تست نتيجة اتداع
وقت الفخاغ والتدييالت التي قجمتيا وسائل االتراؿ الحجيثة.

خصت بعس الجوؿ خصػات كبيخة لجعل الجامعة في خجمة السجتسع السحمى ،ففي الريغ قامت

كميات التخبية بالتعاوف مع دوائخ التخبية السحمية بتقجيع محاضخات عغ كيفية الحفاظ عمى الرحة العامة،
وعغ الجيشات وعغ األخالؽ وعمع نفذ الصفل ،وتقجـ ىحه الكميات تمظ السحاضخات ألولياء األمػر

السمحقيغ بسجارس اآلباء .وفى الياباف تقجـ الكميات الستػسصة “ ،“Junior Collegesحػالي  500كمية
بخامج تدتغخؽ عاميغ في مياديغ تترل بتشسية السجتسع والعسل عمى خجمتو ،تتسثل ىحه البخامج في تعميع

األفخاد حفع الصعاـ ،والتخبية في رياض األشفاؿ والترػر .كسا تقجـ جامعة والية ميتذجاف “Michigan

“State Universityخجماتيا لمسجتسع وخاصة في السجاؿ الدراعي ،ألنيا تدسى كميات مشح األراضي،

وبجأت تقجيع مقخرات في الدراعة حتى تأسذ اتحاد الخجمات السستجة في الػاليات الستحجة األمخيكية.

تقػـ الدياسات التعميسية في بمجاف شخؽ اسيا عمى كل ما يتعمق بالعػلسة بسا يتالءـ وحاالت

شعػبيع مغ خالؿ تبشي مالية البخامج السبتكخة والتي يشبغي عمى االنطسة الجامعية تصػيخىا لتشسية الخوح

الكيادية لجػ شالبيع واداراتيع ومؤسداتيع مع الشساذج التي تتالءـ مع ضخوؼ السجتسعات ومدتػيات
التشسية السدتجامة ،ولع يكغ تحقيق ماليديا لشسػ اقترادؼ مصخد اال تبعا لالنعكاس الػاضح في االستثسار
الفكخؼ والسػارد البذخية ويتع تػضيف التعميع كأداة حاسسة لبمػغ مخحمة االقتراد السعخفي القائع عمى تقشية

السعمػمات واالتراالت وكاف ليا ذلظ بفزل التخكيد في التعميع االبتجائي والثانػؼ عمى السعارؼ
االساسية والسعاني الػششية ،اف اىع ميدتيغ اساسيتيغ لدياسات التعميع العالي في سشغافػرة ىسا :االنتقاء

والجػدة وىحا ما جعميا مرشفة بيغ افزل الجامعات في اسيا والعالع بخمتو باحتالليا الختبة 34عالسيا
1

Marc Dennery, Valeur la formation des outils pour optimiser l’investissement formation, ESF éditeur,
France,2001, p125.
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المتحدة-
سشة ،2010اما الريغ فإنيا تخكد في سياستيا التشسػية عمى اربعة عشاصخ لمػصػؿ الى التشسية
السدتجامة والستسثمة في :الرشاعة ،الدراعة ،الجفاع والعمع والتكشػلػجيا .تشصمق الػضيفة الثالثة لمجامعة،

مغ أف الجامعة يشبغي أف تكػف بؤرة عمسية وثقافية في السجتسع ،مغ خالؿ االنفتاح عمى السجتسع ،وتقػية
الخوابط معو وتقجيع السذػرة لو ،والسداىسة في حل مذاكمو ،ومداعجتو عمى استغالؿ مػارده الصبيعية،

بتػفيخ القػػ البذخية الالزمة السجربة 1،ويسكغ لمجامعة أف تداىع في خجمة السجتسع لتحقيق التشسية

السدتجامة ،مغ خالؿ التخكيد عمى األدوار التالية:

2

أ .الكيادة الفكخية لمسجتسع وبشاء الحذ الػششي والقػمي عشج السػاشغ ،وتخسيخ قيع الشطافة،
والسحافطة عمى كشػز السجتسع وثخوتو ،والترجؼ لكل محاوالت العبث والتجميخ واإليحاء الحؼ قج

تتعخض لو بعس مػارد البيئة ،بصخيقة عسجية أو تمقائية.

ب .مجاؿ التعميع السدتسخ لمسػاششيغ الحيغ فاتتيع مثل ىحه الفخص مغ خالؿ التعميع الشطامي عبخ
تبشي بخامج الجراسات السدائية الشطامية ،والجامعة السفتػحة ،والتعميع عغ بعج ،والجورات والبخامج

السيشية الستخررة ،والجورات الفشية والسيشية لمعساؿ والفشييغ ،والجورات العامة لمخاغبيغ والسيتسيغ
لديادة حريمة السػاششيغ السعخفية وتػسيع مجاركيع العمسية.

ت .تقجيع االستذارات والجراسات لكل مؤسدات السجتسع ،عبخ اليات :الجراسة ،والتحميل ،والتذخيز،
وتقجيع االستذارة لإلصالح والتحجيث ،فسغ خالؿ شمب السذػرة مغ الجامعة يسكغ لسؤسدات

السجتسع أف تحرل عمى حمػؿ نابعة مغ مقتزيات العسل وشبيعة التعامل في السؤسدة وقائسة
عمى الجراية بالبيئة السحمية والقػانيغ التشطيسية الػششية والمػائح سارية السفعػؿ واالستفادة مغ

قاعجة عمسية وفشية ومعمػماتية واسعة ال تشحرخ في رؤيتيا لقزايا محجودة والتعخؼ عمى أفكار

مبتكخة متحخرة مغ انغالؽ السعخفة السحجودة الشابعة مغ الستاىات اإلدارية الستذعبة.

ث .تشطيع السحاضخات والسؤتسخات والشجوات والمقاءات العمسية ،التي تدتيجؼ نذخ السعخفة ،وتبادؿ
الخأؼ والخبخة ،وعخض الجراسات والبحػث في مجاالت اقترادية واجتساعية وبيئية ،ومشيا تحميل

مذكالت البيئة ،وعخض وجيات الشطخ السختمفة لمترجؼ ليا ونذخ الػعي البيئي لجػ السػاششيغ،
واالحتفاؿ بالسشاسبات العامة ومشيا السشاسبات البيئية ،وقج تػجت بعس الجامعات اىتساميا بيحه

الػضيفة (وضيفة الخجمة العامة لمسجتسع) باستحجاث مخكد قيادؼ عاؿ لإلشخاؼ عمى نذاشات
الجامعة في ىحا السجاؿ.

٘1بشُ فٛصي دثبط اٌؼجبسيٌٛ ،عف حدٍُ اٌطبئً ،إداسح اٌتؼٍٍُ اٌدبِؼًِ :ف َٛٙحذٌث فً اٌفىش اإلداسي اٌّؼبطشِ ،ؤعغخ اٌٛساق ٌٍٕشش ٚ
اٌتٛصٌغ ،ػّبْ ،األسدْ ،2009 ،ص.129
ٌٛ 2عف حدٍُ اٌطبئً  ٚآخش ،ْٚإداسح اٌدٛدح اٌشبٍِخ فً اٌتؼٍٍُ اٌؼبًٌِ ،ؤعغخ اٌٛساق ٌٍٕشش  ٚاٌتٛصٌغ ،ػّبْ ،2008 ،ص .89
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
ثانيا :جهؽد التعميػ العالي لرفع االبتكار
تمعب الجامعات أدو ًار متعجد وميسة في مجاؿ ابتكار االعساؿ واستثسارىا ،والتي تداىع في تصػر

السجتسع وتقجمو السعخفي واالقترادؼ واالجتساعي .كسا أف أدوار الجامعات الستعجدة لتشسية بيئات
ابتكار األعساؿ واستثسارىا .حيث حخصت الجامعات عمى دعع البحث العمسي ،وتكػيغ أودية تقشية
لتصػيخ القجرات البذخية ،وتقجيع خجمات نافعة ذات مخدود تجارؼ مججؼ ،وذلظ مغ خالؿ فتح أبػاب

السختبخات التي تحتػؼ عمى العجيج مغ الػسائل الالزمة لتجخبة أبشاء السجتسع لمسشتجات التقشية ،تحت

إشخاؼ فشييغ وعمساء يسجوف يج العػف ،ضسغ بخامج تػاصمية مع السجتسع .وقج ساعج ذلظ عمى بشاء
بيئة ابتكار تفيج مغ نتائج األبحاث الجامعية وتدتثسخ نتائجيا .

تعج السمكية الفكخية أحج أىع الخكائد األساسية التي تسيد الجامعات الخيادية عغ غيخىا ،بفزل

وجػد عقػؿ خربة ومشتعذة ،متسثمة لسيارات البحث العمسي الجاعع لسجتسع السعخفة ،والسداىع في

دفع عجمة االقتراد .ويسكغ أف تقػـ الجامعات بجعع ريادة األعساؿ وتعديدىا مغ خالؿ ممتكيات
الخيادة اإلبجاعية لألعساؿ ،التي تخكد عمى التحػؿ التجارؼ لسخخجات األبحاث واالبتكارات ،وتدمط

الزػء عمى عجد مغ التجارب الجولية في ىحا السجاؿ ،وتدتزيف الصالب الحيغ لجييع بخاءات
اختخاع ،لمحجيث عغ ابتكاراتيع وأفكارىع اإلبجاعية ،وشخكاتيع الشاشئة .كسا يسكغ أف تقجـ محاضخات

التػعػية عغ دور السمكية الفكخية ،وأىسية الحرػؿ عمى بخاءات االختخاع ،لشذخ الػعي حػؿ ىحه
السفاليع.1

تشطخ أمخيكا وبخيصانيا وماليديا وسشغافػرة لمصالب الخيادؼ لألعساؿ بأنو ذلظ الذاب الحؼ لجيو

فكخة إبجاعية ابتكارية ،يختكد فييا عمى ممكيتو الفكخية  Intellectual Propertyويحاوؿ مغ
خالليا تأسيذ شخكتو الشاشئة ، Startupولحا؛ بخزت أىسية بخاءات االختخاع ،بػصفيا أحج أىع معاييخ

قياس األداء ، KPIsلػصف أؼ جامعة بسدسى الجامعة الخيادية .ويسكغ لمجامعات تذجيع االبتكار
والتسكيغ لشقل التكشػلػجيا مغ خالؿ إشار يتع اقتخاحو لحقػؽ السمكية الفكخيةُ ،يرسع ترسيساً جيجاً،
ويشفح بذكل صحيح ،ليدسح لمسختخعيغ والسبجعيغ بالتخكيد عمى كفاءاتيع ،ويقمل مغ عجـ الثقة التي
ُ
يرادفيا أصحاب السذاريع في تدػيق ابتكاراتيع .ومغ السالحع حخص الجامعات الدعػدية عمى
تقجيع خجمات متشػعة لخواد األعساؿ ومشيا :الستاجخة التقشية التي تقػـ بيا الجامعة بشفديا مغ خالؿ

 1فتحٍخ حجشً،ف ٛصٌخ غشثًّٔ:برج تطجٍك إداسح اٌدٛدح اٌشبٍِخ فً ِؤعغبد اٌتؼٍٍُ اٌؼبًٌِ،دٍخ اٌؼٍ َٛاإلٔغبٍٔخ ،اٌؼذد ،32خبِؼخ ثغىشح،2013،
ص.12
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المتحدة-
شخاكات متخررة ،واتاحة دراسة ريادة األعساؿ كتخرز جامعي ،لتقجيع السعمػمات والسيارات

الالزمة ،لبجء االعساؿ الخيادية التجارية ،وتحفيد الصالب ،وتييئة البيئة الجاعسة البتكاراتيع. 1

تيجؼ العجيج مغ الجامعات إلى االرتقاء بثقافة ريادة األعساؿ ونذخىا ،وتحفيد الباحثيغ لإلفادة

مغ أبحاثيع بذكل تجارؼ ،ومداعجتيع عمى تحػيل تمظ األفكار واألبحاث إلى مشتجات وخجمات

مصمػبة .ف سسا ال شظ فيو أف االبتكار في الجامعات مختبط بشسط التشسية االقترادية واالجتساعية
ووضػح استخاتيجية لالبتكار مغ أجل بشاء األمة ومذخوع الشيزة .إف االبتكار في التعميع الجامعي

وبشاء مفيػـ الجامعة البحثية الػششية يختكد عمى جسمة عشاصخ أساسية تتسثل في تصػيخ رؤية وششية
لمتسيد العمسي والتقشي ،وسياسات حكػمية تحفد االستثسار في البحث التصبيقي ،واالىتساـ بالتعميع

السيشي والجامعي ،والتخكيد عمى التعميع والبحث والحاجات السحمية في قصاع الرشاعة والتقشية.2
ثالثا :العالقة بيؼ الجامعات والقطاع الرشاعي

بالخغع مغ االختالؼ في الثقافة والتقاليج بيغ الجامعة والقصاع الرشاعي ،فقج أصبح واضحاً
ضخورة وجػد آلية مشاسػبة لتحقيق درجة عالية مغ التفاعل ،مغ أجل تعاوف أوسع وأوثق بيشيسا ،فالتعميع
العالي يرشع السعخفة ،والسعخفة تعشي التفكيخ ( االستكذاؼ ،التخصيط ،والترسيع ) وتصػيخ السفاليع
األساسية لمتفكيخ إلى مابعج الػضع الحالي ،بيشسا تعشي الرشاعة بالتصبيق التجارؼ لمسعخفة والخغبة في

تحقيق الخبح ،والتصبيق التجارؼ لمسعخفة الججيجة يتصمب استثسارات معقػلة في البحػث التصبيكية

وتصػيخىا ،لتقػية العالقػػة بيغ الجامعة والرشاعة .أصبحت الجامعة في وقتشا الحاضخ مصالبة بسػاجية
عجد كبيخ مغ الستصمبات والستغيخات أىسيا  :الحاجة إلى أعجاد كبيخة مغ الستخرريغ في مختمف أنػاع

التقشية الستقجمة في الرشاعة والدراعة والتجارة ،حيث إف التقػجـ التقشي اليائل الحؼ تذيجه السجتسعات

الستقجمة يحتع عميشا أف ندايخ ونػاكب ىحا التقجـ حتى ال نتخمف عغ الخكب العالسي – الحاجػة إلى تػجيو
الشذاط البحثي والعمسي نحػ السجػاالت التصبيكية ،وذلظ مغ مشصمق أف التشسيػة والتقجـ االقترادؼ
واالجتساعي يعتسجاف عمى نتائج تمظ البحػث العمسية  -الحاجة إلى مداىسة الجامعات برػرة أكثخ فعالية

في تمبية متصمبات التشسية الرشاعية.

3

ومسا الشظ فيو أف تشسية العالقة بيغ الجامعات ومؤسدات الرشاعة سػؼ يؤدؼ إلى تػفيخ

السشاخ الرحي لمتصػر التقشي ،بيج أف غياب ىحه العالقة قج يؤدؼ إلى جعل الجامعات معدولة عغ
1

Perkmann,Walsh,University-industry relationships and open innovation: towards and research ageda,
Interntional Journal of Management Reviews, 2007, p165.
 2شجبٔٗ صوً ِحّٛد  ،دٚس اٌدبِؼبد فً اٌتٍّٕخ االلتظبدٌخ ٚاالختّبػٍخ  ،ثحث ِٕشٛس فً اٌّؤتّش اٌؼبَ اٌثبًٔ ٌٍدبِؼبد اٌؼشثٍخ ثبٌمب٘شح  ،اتحبد
اٌدبِؼبد اٌؼشثٍخ  ،1998 ،ص .295
3خبٌذ حغٓ ػًٍ اٌحشٌشي ،اٌؼاللخ ثٍٓ اٌدبِؼبد ٚاٌمطبع اٌخبص ٚدٚس٘ب فً تحمٍك خٛدح اٌتؼٍٍُ اٌؼبًٌ فً اٌدّٛٙسٌخ إٌٍٍّخٚ ،سلخ ِمذِخ ضّٓ
فؼبٌٍبد اٌّؤتّش اٌؼًٍّ اٌشاثغ ،ثؼٕٛاْ " خٛدح اٌتؼٍٍُ اٌؼبًٌ ٔح ٛتحمٍك اٌتٍّٕخ اٌّغتذاِخ" ٌٍفتشح  13-11أوتٛثش  ،2010خبِؼخ ػذْ ،آٌٍّ،
ص.259
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المتحدة-
متصمبات السجتسع وغيخ محققة لجورىا الفعاؿ في نسػ السجتسع باإلضافة إلى استسخار تػجو القصاعات
اإلنتاجية لالعتساد عمى التقشية األجشبية وما يتختب عمى ذلظ مغ غياب االندجاـ بيشيا وبيغ الطخوؼ

االقترادية واالجتساعية الدائجة في السجتسع .وإجساالً يسكغ بمػرة األىسية السدتخمرة مغ تعاوف

الجامعات والقصاعات التقشية مغ خالؿ مجسػعة مغ الفػائج والسدايا التي تخجـ التشسية الرشاعية ،وأىسيا :
االستفادة العمسية مغ البحػث العمسية الجامعية في السجاالت اإلنتاجية بػحجات القصاع الخاص حيث

االستفادة مغ ىحه األبحاث والسعمػمات التقشية ،سػؼ يداعج عمى تحقيق عائج كبيخ لمقصاع الخاص
وبجوره ي شعكذ ذلظ عمى تحقيق األىجاؼ التشسػية لمجوؿ الشامية بذكل عاـ  -تػفيخ السعمػمات التقشية

لمقصاع الخاص ،وذلظ مغ خالؿ تعجد وسائل السعخفة العمسية بالجامعات وسيػلة نقميا لمقصاع الخاص -
االستفادة القرػػ مغ األبحاث السشجدة بالجامعات ،وإمجاد السؤسدات بالسعمػمات التقشية الحجيثة
لسداعجتيا في مديختيا اإلنتاجية ،كسا أف االستفادة مغ تمظ األبحاث قج تفتح مجاالت عسل ججيجة

وبالتالي تخمق فخص عسل ،ومرادر ججيجة لمجخل ،السداعجة في تقجيع السذػرة الفشية لمسؤسدات
والػكاالت التدػيكية إليجاد أسػاؽ ترجيخ لسشتجاتيا .ويعتبخ مجاؿ البحػث التصبيكية ذات الربغة التقشية

مغ أىع أوجػو التعاوف بيغ الجامعات والقصاعات الرشاعية ،إضػافة إلى األبحاث الخاصػة بدػمػؾ العامميغ
أو السذكالت اإلدارية أو التحػيمية أو التدػيكية.

1

تزصمع الجامعة بالبحث العمسي ،الحؼ يعتبخ مغ أشق وأرقى الشذاشات التي يسارسيا العقل

البذخؼ مغ أجل تحقيق التصػر ،ولغ تتحقق ىحه األىسية إال بالتعاوف مع القصاع الرشاعي .وتبخز أىسية

ىحه العالقة مغ كػف الجامعات الحالية أصبحت أكثخ احتياجا لتشسية مػاردىا وزيادة تسػيل مذاريعيا البحثية،

في ضل عجـ كفاية التسػيل الحكػمي ليا نتيجة التػسع الكبيخ في التعميع العالي .ونط اًخ الختالؼ أىجاؼ كل
مغ الجامعة والقصاع الرشاعي ،ال بج مغ تحقيق تعاوف فعاؿ بيشيسا بسا يحقق مرالحيسا ويقجـ خجمة
لمسجتسع ،فالجامعة تقجـ السعخفة والقصاع الرشاعي يصبقيا .وغياب ىحه العالقة يؤدؼ إلى عدؿ الجامعة عغ

متصمبات السجتسع ،واعتساد األخيخ عمى التقشية األجشبية وما يتختب عشيا مغ التدامات وعػاقب.

2

كسا تتجمى أىسية ىحه العالقة أكثخ في تعديد ربط مخخجات الجامعة بحاجات القصاع الرشاعي،

وتحفيد االبتكارات في الجامعات لتصػيخ العسمية اإلنتاجية مغ جية وخمق فخص عسل لمخخيجيغ تتػافق
مع إمكانياتيع العمسية والستصمبات العسمية .كسا أف القصاع الرشاعي يجرؾ أف قصاع التعميع العالي وخاصة

الجامعات ىي أمكغ لتخويج األفكار ،حيث يتع البحث عغ السعخفة وإف أؼ فكخة أو نطخية تػلج في محيط

الجامعة ستكدب حياتيا مغ مختبخات البحػث ،ولكشيا تتحػؿ إلى حكيقة واقعية في الدػؽ بػاسصة
الترشيع ،لحا فإف االلتداـ األكاديسي ىػ البحث عغ السعارؼ الججيجة وتبادليا ،بيشسا يكػف االلتداـ

 1اٌحجٍت ِظذق خًٍّ  ،اٌتؼٍٍُ ٚاٌتٍّٕخ االلتظبدٌخ  ،ثغذاد  ،1981 ،ص.123
 2سٌبْ ػّش دمحم :اٌجحث اٌؼًٍّ ِٕب٘دٗ ٚتمٍٕبتٗ ،داس اٌششٚق خذح ،1983 ،ص282
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
الرشاعي ىػ تذجيع ودعع ىحه السعارؼ الججيجة مغ خالؿ تسػيل البحػث األساسية والتصبيكية وتصػيخىا،
وإنتاج الشساذج وتخجستيا إلى مشتجات وخجمات.

1

رابعا :الجامعة والسحيط االقترادي:

يسكغ أف نخصج مغ خالؿ مديخة التعميع الجامعي تبجالً في العالقة بيغ السؤسدات االقترادية

والجامعة ،حيث كاف ىحا الشػع مغ التعميع في بجايتو مشغمقا وييجؼ إلى التعميع فقط ،لكغ مع التصػرات

العالسية التي حجثت أصبح يدعى لتزسيغ السذاركة في التشسية ضسغ أىجافو ورسالتو ،ىحا التصػر كاف
لسػاكبة التغيخات والتصػرات االجتساعية واالقترادية .كسا كاف لبخوز بعس التغيخات االجتساعية

واالقترادية في أوربا وأمخيكا خالؿ القخف التاسع الفزل في نذأة العجيج مغ الجامعات ،التي كانت في
أىجافيا وتشطيسيا تدعى لالستجابة لسا فخضتو ىحه التغيخات االجتساعية واالقترادية مغ حاجات تشسػية

وششية وإقميسية .ولحا نجج غالبية جامعات الػاليات "  " University stateفي أمخيكا ،وكحلظ الجامعات

السجنية " "Civic Universitiesوالتي ازدىخت في السجف الرشاعية وما يعخؼ في ألسانيا بسؤسدات

"  "Technische Hachschaleكانت في الػاقع تقشية وانصػت عمى أىجاؼ تصبيكية ،وربصت ىحه
السؤسدات ما بيغ التعميع والعسل ،كسا جعمت أماكغ العسل أماكغ لمتعميع ،وىحا ما فعمتو إسخائيل فيسا

أشمق عميو" Technological incubatorsحيث حققت نفذ األىجاؼ تحت مدسيات مختمفة مثل مجف
التكشػلػجيا " "Techno polis" " Techno – Citiesوودياف التكشػلػجيا ".،"Technological Park

ألف العالقة بيغ السؤسدات الجامعية والبحثية وبيغ السؤسدات االقترادية األخخػ كانت عالقة ذات
اتجاىيغ ،عالقة تخجـ الصخفيغ معاً ،وتؤكج تجارب ىحه الجوؿ عمى أىسية كل اتجاه مغ اتجاىات ىحه

العالقة االرتباشية ،بل أف اتجاه العالقة الحؼ كاف أكثخ تسي اًد ىػ مغ السؤسدات اإلنتاجية والخجمية إلى
السؤسدات األكاديسية ،فيحا االتجاه والحؼ يعبخ عغ عشرخ الصمب عمى مشتج البحث العمسي أو السشتج

السعخفي ىػ الحؼ شجع السؤسدات األكاديسية عمى إعادة الشطخ في أىجافيا وبخامجيا وخصصيا.

2

يذيخ االقتراديػف إلى وجػد عالقة تخابصية بيغ التعميع والشسػ االقترادؼ ،ألف الشسػ االقترادؼ

يتصمب تػفخ اليج العاممة ذات الكفاءة والسيارة والقادرة عمى اإلبجاع واالبتكار إضافة إلى الكػادر الفشية
واإلدارية وتغييخ شخيقة التفكيخ والكيع واالتجاىات نحػ التخصيط لمسدتقبل وإتقاف العسل والتحديذ بكيسة

الػقت وااللتداـ وىحا ال يتحقق إال مغ خالؿ التعميع ،وفي السقابل فإف التشسية االقترادية تػفخ رأس الساؿ
الالزـ لإلنفاؽ عمى التعميع .وبالتالي فإف التعميع يعتبخ مصمبا أساسيا لمتشسية االقترادية إذ أنو يدعى إلى

ِ 1حّٛد دمحم ػجذ هللا اٌغٕبٚي ،تٛخٍٗ اٌجحث اٌؼًٍّ فً اٌذساعبد اٌؼٍٍب فً اٌدبِؼبد اٌغؼٛدٌخ ٌتٍجٍخ ِتطٍجبد اٌتٍّٕخ االلتظبدٌخ ٚاالختّبػٍخٔ ،ذٚح
اٌذساعبد اٌؼٍٍب ثبٌدبِؼبد اٌغؼٛدٌخ ،خبِؼخ اٌٍّه ثٓ ػجذ اٌؼضٌض ،خذح ،أفشًٌ  ،2001ص .125
2عبًِ اٌخضٔذاس ،طبسق االعؼذ ،دٚس ِشاوض اٌذساعبد اٌخبطخ فً اٌجحث اٌؼًٍّ ٚطٕبػخ اٌغٍبعبد اٌؼب ِّخِ ،دٍخ دفبتش اٌغٍبعخ ٚاٌمبٔ ،ْٛاٌؼذد
 ،06االسدْ ،خبٔفً  ،2012ص.110
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
تدويج الصالب بالسعمػمات والسيارات والكيع التي تفيجىع في حياتيع العسمية وتديج مغ قجرتيع عمى أداء
األعساؿ والسياـ وعمى كيفية التعامل مع السعمػمات والتكشػلػجيا وأدوات اإلنتاج الحجيثة .حيث أف التقجـ

لع يعج مختبصا بالثػرة الصبيعية بقجر ارتباشو بالثػرة البذخية.

السبحث الثاني :جؽدة التعميػ العالي بالسسمكة البريطانية

عشجما نتحجث عغ تختيب جامعات العالع ،سشجج أف السسمكة الستحجة تحطى بترشيف عالي .فػفقاً

لترشيف التايسد لمجامعات العالسية لعاـ  ،2018- 2017احتمت جامعة أكدفػرد وجامعة كامبخيجج
السختبتيغ األولى والثانية عمى التػالي ،وحرمت إمبخياؿ كػليجج لشجف عمى السختبة الثامشة .كحلظ تحطى

السسمكة الستحجة بسكانة متسيدة في جسيع الترشيفات العالسية األخخػ ،وفي جسيع معاييخ التقييع ومجاالت
الجراسة ،نط اًخ لتسيدىا في حيث جػدة التعميع ورضا الصالب والدسعة العالسية .وتذتيخ السسمكة الستحجة

أيزاً باالبتكار والبحػث العالسية ،وحجيقة أوكدفػرد لمعمػـ مغ أكثخ الشساذج نجاحا وىػ ما سشقجمو في

السصالب التالية :

السطمب األول :مكانة التعميػ العالي بالسسمكة البريطانية

يتستع التعميع في السسمكة الستحجة بدسعة متسيدة ،ويخػ معطع الصالب الجولييغ أف السؤسدات

التعميسية البخيصانية تقجـ درجة عالية مغ جػدة التعميع .ويسكغ لمصالب أف يتمقى التعميع بعجة شخؽ مختمفة،
حيث يسكشو أف يحزخ السحاضخات والشجوات ،وأحياناً الجروس وورش العسل ويتدع التعميع في السسمكة
الستحجة بقجر كبيخ مغ التفاعمية ،حيث يذجعظ السجرسػف عمى مذاركة األفكار وتشطيع األنذصة ،مثل الحػارات
الججلية ،والسشاقذات ،واالختبارات .

أوال :نبذة عؼ السسمكة الستحدة

وي ُّ
ومدسيات بعس ُّ
عج ىحا
يخمط الكثيخ بيغ مفيػـ السسمكة الستحجة
الجوؿ مثل بخيصانيا وإنجمتخاُ ،
ّ
الستّحجة
الخم ُ
ط واحجاً مغ أكثخ األخصاء شيػعاً بيغ ّ
يتع الحجيث عغ الجغخافياّ .
إف السسمكة ُ
الشاس حيغ ّ
بمج يحتػؼ عمى عجة ٍ
دوؿ بجاخمو ،وىي :إنجمت اخ ،اسكتمشجا ،ويمد ،وإيخلشجا
The United Kingdomىي ٌ
الخسسي ليا ىػ السسمكة الستحجة لبخيصانيا العطسى وإيخلشجا الذسالية.
الذساليَّة ،واالسع َّ
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
دسى
تقع السسمكة الستحجة عمى الداحل الذسالي الغخبي مغ قارة أوروبا،
ّ
وتتكػف مغ مجسػعة جدر تُ ّ
تزع كالً مغ جديخة بخيصانيا العطسى والجدء الذسالي مغ جديخة إيخلشجا ،وىشاؾ العجيج مغ
حيث
أرخبيل؛ ُ
ّ
الجدر الرغيخة أيزاً .تُ َّ
قجر مداحة السسمكة الستّحجة الكمية بػ 243,610كع ،2ومشاخيا يػصف بذكل عاـ
ّأنو معتجؿ ،وأىع مػاردىا الصبيعية ىي الشفط والفحع والغاز والقرجيخ والحىب والخصاص واألراضي

الدراعية.1

تتأّلف السسمكة الستحجة مغ مسمكتيغ رئيديتيغ ىسا مسمكة بخيصانيا العطسى ومسمكة إيخلشجا الذسالية،

حتسل في
دسى مسمكة بخيصانيا العطسى ٌّ
ويشجرج تحت ُم ّ
الس َ
كل مغ دوؿ إنجمت اخ وويمد واسكتمشجا ،ومغ ُ
ُقيع حػؿ مػضػع
الػقت الخاىغ أف تزعف أو تتفكظ السسمكة الستحجة ،فبعج ضيػر نتائج االستفتاء الحؼ أ َ
خخوج بخيصانيا مغ االتحاد األوروبي "بخيكديت" ،ضيخت مصالب تجعػ إلى إقامة استفتاءات حػؿ استقالؿ

كل مغ إيخلشجا الذسالية واسكتمشجا؛ فتعج السسمكة الستحجة قػة عدكخية واقترادية ليا أىسية كبيخة ،وتتستّع
ّ
2
وترشف الجوؿ في السسمكة الستحجة عمى الشحػ اآلتي:
بشفػذ سياسي وثقافي مؤِثّخ عمى الرعيج العالسي،
ّ
 .1بخيصانيا العطسى:

عج أكبخ الجدر التي
ىي إحجػ السسمكتيغ في السسمكة الستحجة،
وتتكػف مغ مجسػعة مغ الجوؿ ،وتُ ّ
ّ
ذكل السداحة األكبخ مشيا ،كسا ّأنيا كانت قجيساً دولة قػية ومتػسعة
تزسيا السسمكة الستحجة؛ ُ
حيث تُ ّ
ّ
تزع الكثيخ مغ الجوؿ تحت سيادتيا ،وِالتّدا ِع مداحة أراضييا ،فقج
الحجود عمى مدتػػ العالع ،فقج كانت ّ

كاف ُيصمق عمييا سابقاً الجولة التي ال تغيب عشيا الذسذ ،وتزع ثالث دوؿ ىع:
أ .إنجمتخا :تعج إنجمت اخ الجولة األكبخ في بخيصانيا والسسمكة الستحجة ،وعاصستيا لشجف ،وي ُحّجىا مغ
الذساؿ اسكتمشجا ،ومغ الغخب ويمد ،كسا يقابميا مغ الذساؿ الغخبي البحخ اإليخلشجؼ ،ومغ الذخؽ
وتتخكد مداحتيا في الجشػب والػسط مغ
بحخ الذساؿ ،ومغ الجشػب الغخبي بحخ الكمت،
ّ

أف
بخيصانيا العطسى ،وال يفرميا عغ القارة األوروبية مغ الجشػب سػػ القشاة اإلنجميدية ،كسا ّ
فييا السخكد السمكي لمسسمكة الستحجة وىي العاصسة لشجف.
ب .ويمد :تعج ويمد مغ السشاشق السيسة في السسمكة الستحجة ،وتذتخؾ في حجودىا الذخقية مع
إنجمتخا ،وعاصستيا كارديف ،وتقع في الغخب مغ خارشة بخيصانيا العطسى.

ت .اسكتمشجا :تقع اسكتمشجا في شساؿ خخيصة بخيصانيا العطسى ،وتذتخؾ في حجودىا الجشػبية مع
إنجمتخا ،وعاصستيا إدنبخة.

1

Peter B. Ritzma, United Kingdom, https://www.britannica.com/place/United-Kingdom, publier 29 Nov 2020,
consulté 2/12/2020
 2طٗ حغٍٓ ٚأخش ،ْٚاٌحٍبح ٚاٌحشوخ اٌفىشٌخ فً ثشٌطبٍٔبِ ،ؤعغخ ٕ٘ذاٚي ٌٍتؼٍٍُ ٚاٌثمبفخ ،اٌطجؼخ اٌثبٍٔخ  ،اٌمب٘شحِ ،ظش ،2014 ،ص .19
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
لكغ الحكيقة ىي ّأنيا ال تستمظ
أف ىحه السشاشق ىي دوؿ مدتقمة بحج ذاتياّ ،
يطغ الكثيخ مغ الشاس ّ
حيث ال يسكشيا التػاصل مع أؼ جية حكػمية رسسية خارج
االستقاللية التامة كأؼ دولة مدتقمة أخخػ؛ ُ

إشار السسمكة الستحجة دوف الخجػع إلى حكػمة التاج السمكي التي تعج الحكػمة السخكدية في االتحاد،

حيث ّإنيا مدتقّمة استقالالً داخمياً فقط وليذ خارجياً ،وتستمظ
وتتستّع ىحه األقاليع باستقالؿ مغ نػع آخخ؛ ُ
ويديصخ عميو.
ىحه األقاليع حكع مخكدؼ داخمي ُيجيخ ويش ّ
طع أمػر اإلقميع ُ
 .2إيخلشجا الذسالية:

يقع إقميع إيخلشجا الذسالية عمى جديخة مدتقمة عغ بخيصانيا ،وتذاركيا في الجديخة جسيػرية إيخلشجا

عج جسيػرية إيخلشجا الجشػبية جسيػرية مدتقمة
الجشػبية ،ويخمط الكثيخ مغ الشاس بيشيسا أحياناً؛ ُ
حيث تُ ّ
وعاصستيا دبمغ ،أما إقميع إيخلشجا الذسالية فيػ إقميع يتبع لمسسمكة الستحجة وعاصستو بمفاست.
كانت السسمكة الستحجة أوؿ دولة صشاعية في العالع وأكبخ قػة في العالع خالؿ القخنيغ التاسع عذخ

وأوائل القخف العذخيغ بسدتعسخاتيا التي

أنتذخت في اصقاع العالع السختمفة ،مغ اسيا الى افخيكيا

واألميخكيتيغ .وتبقى السسمكة الستحجة اليػـ قػة عطسى ذات نفػذ اقترادؼ وثقافي وعدكخؼ وعمسي
وسياسي كبيخ عمى الرعيج الجولي اليػـ تتستع السسمكة الستحجة بشفػذ سياسي واقترادؼ واضح ،فمجييا

خامذ أكبخ اقتراد في العالع مغ حيث الشاتج السحمي اإلجسالي وتاسع أكبخ اقتراد مغ حيث القػة

الذخائية وثاني اقتراد في أوربا وتحتل السختبة  16في التشسية البذخية وىي عزػ في مجسػعة الثسانية.
وىي دولة نػوية والدابعة في اإلنفاؽ العدكخؼ في العالع وعزػ دائع في مجمذ األمغ وكانت عزػ في
االتحاد االوربي قبل اف تقخر الخحيل في حديخاف/يػنيػ  .2016كسا أف السسمكة الستحجة عزػ في
الكػمشػلث ومجمذ أوروبا ووزراء مالية مجسػعة الدبعة ،ومشتجػ مجسػعة الدبعة ،ومجسػعة العذخيغ،

ومشطسة حمف شساؿ األشمدي ،ومشطسة التعاوف والتشسية االقترادية ومشطسة التجارة العالسية.

1

السسمكة الستحجة ىي ممكية دستػرية مع نطاـ حكع بخلساني .عاصسة السسمكة الستحجة وأكبخ مجنيا

ىي لشجف ،وىي مخكد مالي ميع يبمغ عجد سكانيا  10.3مميػف ندسة ،وىي رابع أكبخ مجيشة في

أوروبا مغ حيث عجد الدكاف وثاني عاصسة في االتحاد األوروبي .تقع السسمكة الستحجة في شساؿ

غخب أوروبا .يحجىا مغ الجشػب القشاة اإلنجميدية .وبحخ الذساؿ الى الذخؽ والبحخ االيخلشجؼ والسحيط

االشمدي إلى الغخب ولجييا حجود بخية مع جسيػرية ايخلشجا .تبمغ مداحتيا ( دوف األقاليع ) 242,495

 km2وعجد سكانيا اكثخ بقميل مغ  65مميػف ندسة حدب تقجيخات  .2016المغة الخئيدية في السسمكة
الستحجة ىي ،بصبيعة الحاؿ ،اإلنجميدية ،التي يتحجث بيا في جسيع أنحاء البالد بميجات كثيخة مثل

الكػكشي في لشجف واالسكتمشجية في اسكتمشجا وغيخىا في ويمد ،ال يداؿ بعس الشاس يتحجثػف الػيمدية .تتستع
Rob Bowden, United Kingdom Countries of the world, Evans Brothers, 2005, p5.
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
السسمكة الستحجة بسشاخ معتجؿ ،مع ىصػؿ أمصار كثيخة عمى مجار الدشة .تتفاوت درجة الح اخرة التي قج

ترل الى تحت الرفخ في مػسع الذتاء مع سقػط الثمػج الكثيفة أو تختفع فػؽ  35درجة مئػية في

الريف .الخياح الدائجة ىي مغ الجشػبية الغخبية الخشبة القادمة مغ السحيط األشمدي.

1

ثانيا :بشية التعميػ بالسسمكة الستحدة

تذتيخ بخيصانيا باالبتكار والبحػث العمسية العالسية ،حيث يسكشظ أف تدتفيج مغ أحجث السعجات

واألجيدة إلى جانب الخبخة األكاديسية الكبيخة؛ ولحلظ يختار الكثيخ مغ الصالب الجولييغ الجراسة في

بخيصانيا لتحديغ مدتػاىع في المغة اإلنجميدية وتصػيخ مدتقبميع الػضيفي .كحلظ تحطى بخيصانيا بسكانة
متسيدة في جسيع الترشيفات العالسية فيسا يخز التعميع ،وفي جسيع معاييخ التقييع ومجاالت الجراسة،

نط اًخ لتسيدىا في حيث جػدة التعميع ورضا الصالب والدسعة العالسية.
 .1السكانة الجولية لمتعميع البخيصاني

 1،000سشة مغ االبتكار األكاديسي غيخ العادؼ – حاليا تحتل السسمكة الستحجة السخكد الثالث في

العالع لالبتكار (مؤشخ االبتكار العالسي  ،(2019كسا لجػ السسمكة الستحجة  19جامعة حرمت عمى

ترشيف  5نجػـ في التجريذ ،أكثخ مغ أؼ بمج آخخ (حدب ترشيف  QSنجػـ الجامعات ،)2016
كسا أف السسمكة الستحجة تقػد العالع في بحػث الجػدة ( حدب األداء السقارف الجولي لقاعجة البحػث في

السسمكة الستحجة ،قدع األعساؿ واالبتكار والسيارات ) 2013 ،وأف  ٪91مغ الصالب الجامعييغ األجانب

سعجاء بخبختيع في السسمكة الستحجة (شالب السخحمة الجامعية األجانب ،السيدة التشافدية في السسمكة

الستحجة .تعج بخيصانيا مغ الجوؿ الخائجة في مجاؿ التعميع ،فيي ثاني أكبخ دولة في عجد الصالب الجولييغ,
وال يعج ىحا أم اًخ غخيباً إذا عمسشا أنيا تحتل السخكد الثاني عالسياً في التعميع العالي ،باإلضافة إلى حرػؿ
أكثخ مغ مجيشة ومغ ضسشيا لشجف عمى ترشيف عالسي في أفزل مجف الصالب لعاـ  ،2016وكل ىحا

يجعل الكثيخ مغ الصالب مغ جسيع أنحاء العالع يقبمػف عمى الجراسة في انجمتخا .تتكػف السسمكة الستحجة
مغ أربع دوؿ ىي انجمت اخ وأيخلشجا الذسالية وويمد واسكتمشجا ،وعمى الخغع مغ تذابو نطع التعميع بيشيا إال أف

عجد سشػات الجراسة في بخيصانيا تختمف باختالؼ الجولة ،فسثالً يدتغخؽ التعميع الجامعي في السسمكة
الستحجة عسػماً ثالث سشػات بيشسا يدتغخؽ في اسكتمشجا أربعة سشػات ،كسا تقجـ بعس الجامعات

البخيصانية مدا اًر سخيعاً لمتعميع الجامعي مجتو عاماف فقط .تدتسخ بخامج الجكتػراه في السسمكة الستحجة
ثالث سشػات عمى األقل ،أما الساجدتيخ فيدتغخؽ سشة أو سشتيغ ،وتكػف الجراسة في إنجمت اخ بالمغة

1

Annina Catherine Burns, Paula Tarnapol Whitacre ,Perspectives from United Kingdom and United States
Policy Makers on Obesity Prevention: Workshop Summary, National Academies Press, 2010, p12.
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المتحدة-
اإلنجميدية في معطع الجامعات ،مع وجػد بعس البخامج في ويمد بالمغة الػيمدية ،وفي اسكتمشجا بالمغة
األسكتمشجية.

1

تتػلى كل والية مغ الػاليات األربعة ببخيصانيا ،وىي إنجمتخا ،وأيخلشجا الذسالية ،واسكتمشجا ،وويمد،

مدؤولية التعميع العالي عمى أرضيا .وىشاؾ فخوؽ بيغ الػاليات األربعة مغ حيث األنطسة التعميسية

السعسػؿ بيا ،والسؤىالت السصمػبة ،وكيفية عسل ىحه األنطسة .وتطيخ ىحه الفخوؽ بذكل أكثخ وضػحاً

في التعميع العاـ والثانػؼ؛ ولحلظ تػجج العجيج مغ السؤىالت السختمفة وأشخ الداعات السعتسجة.
 .2مخاحل التعميع في بخيصانيا

أىع ما يسيد التعميع بالسسمكة الجيسقخاشية حيث يتع مشح اإلدارة السجرسية والسعمسيغ الحخية في تشطيع

السجرسة ،كسا يسشح جسيع األفخاد فخص متداوية في التحريل الجراسي بغس الشطخ عغ الجيغ ،المػف،

الجشذ ،الصبقة االجتساعية ومخاحمو تكػف كالتالي:

2

أ .التعميع ما قبل السجارس االبتجائية

تدتقبل ىحه السجارس التالميح في عسخ ( ) 3-5سشػات وىي مجارس مجانية غيخ الدامية مشاىجيا

متشػعة لكشيا مخنة تيجؼ الى تييئة األشفاؿ لمجراسة وتجريبو عمى السسارسات الدمػكية القػيسة .ىحه

السجارس صغيخة ال تتجاوز األربعيغ شفال يقػـ عمييع عجد كبيخ مغ السعمسيغ السؤىميغ مغ اإلناث المػاتي

يعتسجف المعب والغشاء والقرز أسمػبا لمتعميع.
ب .التعميع االبتجائي:

يشقدع التعميع االبتجائي البخيصاني إلى قدسيغ:

أوال :مجارس األشفاؿ ( )7-5سشػات

ثانيا :السجارس االبتجائية ( )11-7سشة

ىحه السخحمة مجانية ،وإلدامية وىي بجاية السخحمة اإللدامية في نطاـ التعميع البخيصاني.

يتشػع السشياج الجراسي بذكل كبيخ اال اف السعمسيغ احخار في اختيار الكتب السشيجية وشخؽ التجريذ

التي تخكد عمى شخيقة تذجيع البحث واالبتكار لجػ الصالب

وتخفيف الػاجبات السشدلية وتخفيف

االمتحانات .ال يػجج رسػب في ىحه السخحمة والصالب الزعيف يسشح السديج مغ الخعاية لسداعجتو في
المحاؽ بأقخانو تخكد عمى البحث وتذجيع القخاءة وخرػصاً .يتعمع الصفل في ىحه السخحمة مجسػعة واسعة

مغ السػاضيع وكحلظ القخاءة والخياضيات ،وىسا الدامياف ،باإلضافة الى العمػـ والترسيع والتكشػلػجيا

1

Education and Training Statistics for the United Kingdom Statistics of education, Great Britain. Department for
Education and Skills, Dandy Booksellers, 2016, PP18-20.
2
Liam Gearon , Education in the United Kingdom: Structures and Organisation, Routledge, 2013, P121-123.
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المتحدة-
والتاريخ والجغخافية والفغ والترسيع والسػسيقى والخياضة والتعميع الجيشي (اختيارؼ ) ،عالوة عمى التعميع
الذخري واالجتساعي والرحي والػششية ( السػاششة ) ولغة أجشبية.
ت .التعميع الثانػؼ

التعميع الثانػؼ في بخيصانيا يتكػف مغ أربعة أنػاع مغ التخررات وتشقدع ىحه السخحمة الى قدسيغ

تستج فييا الجراسة مغ سغ الحادية عذخة حتى الثامشة عذخة:

أوال :الثانػية العادية :مجتيا خسذ سشػات ،وتشتيي عشجىا مخحمة التعميع اإللدامي.

ثانيا :ما بعج الثانػية :مجة الجراسة ليا سشتيغ ،وىي مغ مدتمدمات الجخػؿ الى الجامعات.

يجرس التالميح في السجرسة الثانػية ( الدشػات  7إلى  ،9األعسار  14-11سشة) نفذ السػضػعات

التي درسػىا في السجرسة االبتجائية ،باإلضافة إلى لغة أجشبية حجيثة والسػاششة والتعميع والتػجيو الػضيفي

(خالؿ الدشة  )9كسا تػفخ بعس السجارس دروسا في التعميع الذخري واالجتساعي والرحي .في الدشة
التاسعة يختار التمسيح السػضػعات التي يؤدؼ فييا امتحاف . GCSE
 السجرسة الثانػية العامة ( األكاديسية(

أقجـ أنػاع السجارس الثانػية في بخيصانيا وتقبل الرفػة مغ الصالب الحيغ يسثمػف تقخيبا  %20مغ
عجد الصالب الحيغ يجرسػف السػاد ذات الصابع األكاديسي .يحرل الصالب عمى الذيادة الثانػية
بسدتػاىا األوؿ ( العادؼ ) إذا أكتفى عشج الدشػات الخسذ األولى ،وعشج اكسالو الدشتيغ التاليتيغ

يحرل الذيادة ما بعج الثانػية.
 السجرسة الثانػية الفشية:

تحطى بذعبية كبيخة بيغ الصالب وىي تقجـ في مشاىجيا السػاد الشطخية باإلضافة لمسػاد السيشية
والفشية الخاصة بالرشاعات والحخؼ ،وتؤىل ىحه السجرسة شالبيا لمجراسات الفشية العالية.

 السجرسة الثانػية الحجيثة

أنذئ ىحا الشػع مغ السجارس بسػجب قانػف بتمخ سشة  ،1944لمصالب العادييغ في مدتػاىع
األكاديسي وىػ ال يحطى بذعبية واسعة بيغ الصالب .يخكد البخنامج عمى مديج مغ السقخرات

الشطخية والسيشية ،باإلضافة لمسػاد الخاصة بأعساؿ الدكختارية واإلدارة.
 السجرسة الثانػية الذاممة

تسثل ىحه السجارس الشسط الحجيث لمتعميع الثانػؼ البخيصاني الحؼ تبشاه حدب العساؿ البخيصاني.
ىحه السجارس تقبل الصالب مغ جسيع السدتػيات وتقجـ ليع بخامج دراسية اكاديسية وميشية متشػعة



اِتحبٔبد شٙبدح اٌثبٌٔٛخ اٌؼبِخ  ً٘ GCSEاِتحبٔبد إخجبسٌخ ِٕز ػبَ  1980فً ٔٙبٌخ ثشٔبِح شٙبدح اٌثبٌٔٛخ اٌؼبِخ ٌّذح ػبٍِٓ ألٌٚئه اٌزٌٓ
ٌشغج ْٛفً ِٛاطٍخ دساعتٌ ، ُٙتٍمى اٌطالة دسخخ اِتحبْ ٌىً ِبدحٌ .ؼتجش االختجبس ٔبخ ًحب إرا حظً اٌطبٌت ػٍى اٌذسخبد اٌتبٌٍخ (ِٓ األػٍى
إٌى األدٔى).G ٚ F ٚ E ٚ D ٚ C ٚ B ٚ A ٚ * A :
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المتحدة-
ث .االدارة واالشخاؼ عمي التعميع في السسمكة الستحجة:
تتسثل الدمصة السخكدية بػ ازرة التخبية والتعميع التي يسثميا وزيخ التخبية وىػ مدئػؿ اماـ البخلساف وال

يدتصيع سغ القػانيغ اال بعج اقخارىا مغ البخلساف ،يداعجه جياز تفتير ميستو التفتير عمى السجارس

لمػزرة فيسا يتعمق بأمػر التعميع .يداعج الػزيخ مجمذ التعميع االستذارؼ الي جانب ىيئات
وتقجيع السذػرة ا

مدتقمة اخخؼ ويداعجه مجراء ووكالء أما الدمصات السحمية فتتػلى وضع خصط التعميع وإنذاء السجارس

والكميات وصيانة السجارس وتقجيع الخجمات الصالبية وتعييغ السعمسيغ ومجيخ السجرسة .تقجـ و ازرة التخبية

والتعميع  %60مغ ميدانية التعميع في حيغ تقجـ الجيات السحمية  %40مغ السيدانية
السطمب الثاني :جؽدة التعميػ العالي بالسسمكة الستحدة

تعتبخ السسمكة الستحجة ميج الحزارة فالتعميع في السسمكة مختبط بالخقي والتحزخ ويستمظ سسعة ذىبية

في كل أقاليسيا عمى حج سػاء فإنجمت اخ واسكتمشجا كانت مخكد الثػرة العمسية مغ في القخف  17والسسمكة

الستحجة قادت الثػرة الرشاعية في القخف  18واستسخت في إنتاج العمساء والسيشجسيغ الحيغ ليع الفزل

في تقجـ ميع في كثيخ مغ السجاالت ،بعس مغ الشطخيات الكبخػ ،وتخد االكتذافات والتصبيقات الستقجمة
مغ قبل اشخاص مغ السسمكة الستحجة وبصبيعة الحاؿ يعػد ىحا الى جػدة مخخجات قصاع التعميع العالي

بالسسمكة الستحجة.

أوال :التعميػ العالي في السسمكة الستحدة باألرقام
تكتدب السسمكة الستحجة تاريخ شػيل في التعميع والتكشػلػجيا وىي نتاج العجيج مغ الذخريات السيسة

والبارزة التي يعػد ليع فزل التصػيخ في العجيج مغ السجاالت العمسية وتقجيع العجيج مغ األدوات

واالختخاعات والبحػث واالشخوحات والشطخيات وأفكار ججيجة ،يسكغ سخد قػائع ال حرخ ليا لتذسل اسحق

نيػتغ وضع قػانيغ الحخكة وصائغ نطخية الجاذبية الحؼ يشطخ إليو عمى أنو حجخ الداوية في العمع

الحجيث وتذارلد دارويغ صاحب نطخية التصػر بػاسصة االنتقاء الصبيعي أمخ أساسي لتصػيخ البيػلػجيا

الحجيثة .االكتذافات العمسية الخئيدية وتذسل الييجروجيغ بػاسصة ىشخؼ كافشجير ،البشدميغ عغ

شخيق الكدشجر فميسشغ ،وبشية الحسس الشػوؼ ،مغ قبل فخانديذ كخيظ وغيخىع .السذاريع اليشجسية الكبخػ
والتصبيقات التي يتبعيا الشاس مغ السسمكة الستحجة وتذسل قاشخة البخار التي وضعيا ريتذارد تخيفيثيظ

وأنجرو فيفياف ،والسحخؾ الشفاث مغ قبل فخانظ ويتل ،والذبكة العالسية مغ قبل تيع بيخنخز لي ،عمساء

السسمكة الستحجة استسخوا في لعب دور رئيدي في تصػيخ العمػـ والتكشػلػجيا والقصاعات التكشػلػجية
الخئيدية وتذسل الصيخاف والديارات وىحا ما تثبتو احرائيات البشظ الجولي لمباحثيغ البخيصانييغ وحخكتيع

السصخدة مع الدمغ( 1.أنطخ الذكل )1-3

1

Higher Education in the United Kingdom, British Council, Association of Universities of the British
Commonwealth, 18 avr. 2006, p81.
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المتحدة-

الذكل ( :)1-3تطؽر عدد الباحثيؼ بالسسمكة الستحدة مؼ 2012-2000

السردر :السؽقع الرسسي لمبشغ الدولي،
https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?end=2018&locations=GB
 &start=2000تاريخ االطالع .2020/00/21

 .1البخيصانييغ الحائديغ عمى جائدة نػبل

حرجت السسمكة الستحجة عجدا كبي اخ واستثشائيا مغ جػائد نػبل عمى مخ التاريخ ،وىي دائسا ما
تحتكخ مكانا في أكثخ  5دوؿ حرػال عمييا في قائسة الفائديغ بجائدة نػبل وقج احتل السخاتب األولى في

الترشيف العالسي ألكثخ الجوؿ حرػال عمى جػائد نػبل كل مغ الػاليات الستحجة وبخيصانيا وألسانيا وفخندا
والدػيج ،في مجاالت األدب والعمػـ واالقتراد والدالـ .فازت الػاليات الستحجة بأكبخ عجد مغ جػائد نػبل

التي بمغ عجدىا  377جائدة ،وكانت األكثخ نجاحا خاصة في مجاؿ عمع وضائف األعزاء أو الصب

حيث كانت مغ حرتيا  94جائدة مشح عاـ  .1901في حيغ بمغ عجد الفائديغ بجائدة نػبل في بخيصانيا

 130فائ اد في مجالي الكيسياء والصب ،وتترجر أمخيكا الترشيف العالسي لجسيع الجػائد باستثشاء األدب،

فً  72نوفمبر من عام  ، 5981وقع المهندس والمخترع والكٌمٌائً السوٌدي ألفرٌد نوبل وصٌته األخٌرة ،ومنح من خاللها الجزء األكبر من
ثروته التً جناها من اإلختراع لسلسلة من الجوائز فً مجاالت عدة ،وعرفت بـ"جوائز نوبل" تٌمنا باسم العالم الشهٌر .تُمنح جائزة نوبل الدولٌة
منذ  ،5895وهً إحدى أهم الجوائز التً ٌمكن أن ٌحظى بها المرء خالل حٌاته من قبل المؤسسات السوٌدٌة والنروٌجٌة ومعهد كارولنسكا ولجنة
نوبل تقدٌرا ً لألكادٌمٌٌن والمثقفٌن هذا إضافة إلى األفراد والمنظمات التً تحقق إنجازا هاما فً مجاالت مختلفة ومنها الكٌمٌاء والفٌزٌاء واألدب
والسالم والفٌسٌولوجٌا أوالطب.
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المتحدة-
حيث حققت كل مغ فخندا وألسانيا وبخيصانيا أداء أفزل في ىحا السجاؿ ( 1.كسا ىػ مػضح في الذكل
)2-3
الذكل ( :)2-3ترتيب الدول حدب عدد الحائزيؼ عمى جائزة نؽبل

السردر :ترتيب الدول حدب عدد الحاصميؼ فيها عمى "نؽبل" (إنفؽغراف) ،مجمة لشدن عربي  10 ،21يؽليؽ  ،2010متؽفر عمى
السؽقع االلكتروني ،https://arabi21.com/story/1195546 :تاريخ االطالع .2020/10/03

ارتفع العجد عاـ  2019حيث حافطت السسمكة الستحجة عمى السختبة الثانية ،وحرج عمساؤىا 132
جائدة نػبل في الكيسياء وعمع وضائف األعزاء أو الصب .وتعتبخ السسمكة الستحجة الػجية األولى لمحائديغ

عمى جائدة نػبل الحيغ درسػا في الخارج ،وفقا لجراسة أجخاىا السجمذ الثقافي البخيصاني كذفت أف حػالي

خسدي ( 38بالسئة) مغ الحائديغ عمى جائدة نػبل الحيغ درسػا في جامعات خارج وششيع زاولػا تعميسيع
في السؤسدات التعميسية بالسسمكة الستحجة أكثخ مغ أؼ بمج آخخ.

2

1

Adam Augustyn, Nobel Prize Winners by Year, https://www.britannica.com/topic/Nobel-Prize-Winners-byYear-1856946 , consulté le 12/09/2020.
2
تشتٍت اٌذٚي حغت ػذد اٌحبطٍٍٓ فٍٙب ػٍى "ٔٛثً" (إٔفٛغشاف)ِ ،دٍخ ٌٕذْ ػشثً ِ ،2019 ٌٌٍٛٛ 19 ،21تٛفش ػٍى اٌّٛلغ االٌىتش:ًٔٚ
 ، https://arabi21.com/story/1195546تبسٌخ االطالع .2020/10/03
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
 .2أفزل الجامعات في السسمكة الستحجة 2021

تػاصل جامعة أكدفػرد تقجميا لتكػف في السختبة األولى كأفزل جامعة في السسمكة الستحجة ىحا

العاـ .رغع تخاجع مؤسدة الشخبة بسختبة واحجة مشح ترشيف  QSالعاـ الساضي وىي اآلف خامذ أفزل
جامعة في العالع ،بيشسا تخاجعت السؤسدة السشافدة ليا جامعة كامبخيجج إلى السختبة الدابعة .وماتداؿ
ىشاؾ أربع جامعات بخيصانية ضسغ أفزل  10جامعات عالسية ،1كسا تخوف مغ الججوؿ أدناه.

الجدول ( :)1-3أفزل عذرة جامعات في السسمكة الستحدة  2021وفق ترشيف QS

الجامعة

الترتيب في السسمكة

الترتيب في العالػ

جامعة أوكدفؽرد

1

5

جامعة كامبريدج

2

7

كمية لشدن الجامعية UCL

3

8

جامعة لشدن االمبريالية

4

10

جامعة ادنبرة

5

20

جامعة مانذدتر

6

27

كيشجز كؽليدج لشدن KCL

7

= 33

كمية لشدن لالقتراد والعمؽم الدياسية

8

49

جامعة بريدتؽل

9

58

جامعة واررويغ

10

62

الستحدة

LSE

السردرTop Universities in the UK 2021, QS Ranking site officiel : :
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/top.universities-uk-2021, consulté le : 12/09/2020

يتسيد التعميع العالي في بخيصانيا بالتصػر السدتسخ حيث تتسيد بخيصانيا بجوليا األربع (انجمتخا،
ويمد ،اسكتمشجا ،ايخلشجا الذسالية) بشطاـ تعميع عالي حجيث ساعج عمى تصػر الجامعات البخيصانية ككل

تظٍٕف اٌدبِؼبد اٌؼبًٌّ ( QSثبإلٔدٍٍضٌخ ٛ٘ )QS World University Rankings :تظٍٕف عٕٛي ألفضً  1000خبِؼخ فً اٌؼبٌُ تٕشُشٖ
ششوخ وٛاوٛاسًٌٍ عٍّٔٛذط (ثبإلٔدٍٍضٌخ )Quacquarelli Symonds :اٌ ُّختظخ ثبٌتؼٍٍُ.
1
: Top Universities in the UK 2021, QS Ranking site officiel : https://www.topuniversities.com/universityrankings-articles/world-university-rankings/top-universities-uk-2021, consulté le : 12/09/2020.
تتشبسن اٌّشتجخ 33
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
وكاف الدبب الخئيدي في ارتقاء بعس الجامعات السػصي بيا في بخيصانيا الحتالؿ السخاكد األولى
ألفزل الجامعات حػؿ العالع وقج جاء التختيب كاالتي:

1

أ .السختبة األولى :جامعة أكدفػرد

شجدت جامعة أكدفػرد قبزتيا عمى السخكد األوؿ في السسمكة الستحجة ىحا العاـ ،مغ خالؿ تحديغ

ندبة أعزاء ىيئة التجريذ الجولييغ وعجد السخخجات التي يشتجيا أعزاء ىيئة التجريذ .في حيغ أنو قج

يكػف مغ السغخؼ لسثل ىحه الجامعة السذيػرة أف تعتسج عمى أمجادىا ،إال أنو مغ السذجع أف تخػ

أكدفػرد ال تداؿ تحدغ إنتاجيا البحثي.

ب .السختبة الثانية :جامعة كامبخيجج

مكانا
تدتسخ اليػة بيغ كامبخيجج وأقخب مشافديا أكدفػرد في الشسػ ،حيث تخاجعت جامعة كامبخيجج ً

احجا عمى مدتػػ العالع ىحا العاـ فاف كامبخيجج تتسيد بدسعة أقػػ لجػ األكاديسييغ وأصحاب العسل
و ً
دوليا فقج مخت اآلف ثالث سشػات مشح أف
أكثخ مسا تستمكو أكدفػرد باإلضافة إلى ىيئة تجريذ أكثخ ً
تشػعا ً
ترشفت أفزل جامعة في السسمكة الستحجة.

ت .السختبة الثالثة :كمية لشجف الجامعية

تشػعا في السسمكة الستحجة ،حيث يبمغ عجد شالبيا 38900
ىي واحجة مغ أكبخ الجامعات وأكثخىا ً
مع ما يقخب مغ  40في السائة مشيع مغ خارج السسمكة الستحجة.

ث .السختبة الخابعة :امبخياؿ كػليجج لشجف

تفػقت جامعة لشجف عمى جامعة إمبخياؿ في ترشيف ىحا العاـ ،وفقجت مكانتيا كأفزل جامعة في

لشجف .عمى الخغع مغ ذلظ ،ال تداؿ تتفػؽ عمى  UCLألربعة مغ ستة مؤشخات لمترشيف :سسعة صاحب
العسل ،وندبة الصالب لييئة التجريذ ،والشدبة السئػية ألعزاء ىيئة التجريذ الجولييغ وندبة الصالب
الجولييغ.

ج .السختبة الخامدة :جامعة ادنبخه

تخاجعت جامعة إدنبخة بسكانيغ لكشيا ال تداؿ داخل أفزل  20جامعة في العالع ،وىي الجامعة

االسكتمشجية الػحيجة التي تع ترشيفيا ضسغ أفزل  10جامعات .فبيشسا يدتصيع الصالب االسكتمشجيػف

مجانا ،إال أف الصالب مغ أجداء أخخػ مغ السسمكة الستحجة (أؼ إنجمتخا) يجب
الجراسة في جامعة إدنبخة
ً
أف يجفعػا الخسػـ .يعج تذارلد دارويغ وألكدشجر جخاىاـ بيل وجيو كيو روليشغ مغ بيغ أبخز خخيجييا.

ح .السختبة الدادسة :جامعة مانذدتخ

1

Top Universities in the UK 2021, QS Ranking site officiel : https://www.topuniversities.com/universityrankings-articles/world-university-rankings/top-universities-uk-2021, consulté le : 12/09/2020.
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
تحدغ ترشيفيا مقارنة بالعاـ الساضي ،وقج أشارت جامعة مانذدتخ إلى التحديشات التي تع إجخاؤىا
في سسعتيا األكاديسية ومخخجاتيا البحثية (تقاس باالقتباسات لكل كمية) .كسا أف لجييا أكبخ تجسع شالبي

مغ بيغ أفزل جامعات السسمكة الستحجة ،مع ما يقخب مغ  41000شالب ،ما يقخب مغ  11000مشيع
مغ خارج االتحاد األوروبي.

خ .السختبة الدابعة :كيشجد كػليجج لشجف

انخفزت مكانيغ ىحا العاـ لتكػف في السختبة  33مذتخؾ في العالع ،وتقاسع السخكد مع جامعة كيػتػ في
الياباف .إنيا تحطى بتقجيخ خاص لتعميسيا وأبحاثيا الصبية وىي مػشغ ألقجـ مجرسة تسخيس ال تداؿ

تعسل :كمية فمػرنذ نايتشجيل لمتسخيس والكبالة التي تأسدت عاـ .1860

د .السختبة الثامشة :كمية لشجف لالقتراد والعمػـ الدياسية

تعج ىي األولى مغ بيغ أربع جامعات مقخىا في العاصسة إنجمتخا ،وتحتل السختبة الدابعة في

أداء
العالع بالشدبة لمصالب الجولييغ ،مسا يجعميا أكثخ جامعات السسمكة الستحجة ً
تشػعا .كسا أنيا تؤدؼ ً
جيجا بذكل خاص فيسا يخز الدسعة الجيجة.
ً

ذ .السختبة التاسعة :جامعة بخيدتػؿ

بخيدتػؿ ىي واحجة مغ جامعات السسمكة الستحجة الشادرة التي تحدشت ىحا العاـ ،حيث صعجت إلى

مكانيغ لتقع داخل أفزل  50جامعة في العالع .فقج حدشت الجامعة ندبة أعزاء ىيئة التجريذ والصالب

الجولييغ ،فزالً عغ سسعتيا األكاديسية.

ر .السختبة العاشخة :جامعة واررويظ

ىي واحجة مغ جامعات  Russell Groupالسخمػقة ،تحتل السختبة العاشخة بيغ أفزل الجامعات في

السسمكة الستحجة عمى الخغع مغ تخاجعيا ثسانية مخاكد عمى مدتػػ العالع ليحا العاـ .يتع تعديد الجامعة

بدسعة شيبة لجػ أصحاب العسل وندبة مقبػلة مغ الصالب الجولييغ ،وىسا اثشاف مغ السؤشخات

السدتخجمة في قياس الترشيف.

ثالثا :تسؽيل التعميػ العالي بالسسمكة الستحدة

يعج التعميع في بخيصانيا خجمة وششية تجار محميا وتعج الالمخكدية مغ أىع سسات الشطاـ التعميسي

وتتحسل الدمصات السحمية السدؤولية كاممة في تسػيل التعميع وإدارتو وتتكفل الدمصات بحػالي  40مغ
نفقات التعميع بجسيع مخاحمو  ،وتداعج الجولة الدمصات السحمية بحػالي  60 -55بالسائة مغ ىحه الشفقات،

وقج ترل ىحه السداىسة إلى  90بالسائة مغ السرخوفات ،وذلظ في حالة عجدىا عغ تحريل الثخاء،

ومغ أبخز الجامعات الخاصة في بخيصانيا جامعة أكدفػرد وكسبخيجج النكدتخ وتسثل الخسػـ الجراسية إلى

جانب مداىسة السجمذ البخيصاني وما يسشحو الخػاص السرجر الثاني لمتسػيل الجامعي ،ففي العاـ
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
 1998 – 1997أصجرت الحكػمة  1999تذخيعا ججيجا يجعػ الصمبة الججد في السسمكة واالتحاد

األوروبي لمسذاركة بشريب أوفخ في ىحه السرخوفات مع إعفاء ذوؼ األسخ الفقيخة مغ ىحه السرخوفات
أو دفع ندبة مشيا فقط كسا يذارؾ القصاع الخاص في التسػيل وكحلظ تجر العقػد البحثية واالستذارات

العمسية واليشجسية و األوقاؼ إيخادات إضافية .وىحا يتفق مع ما ذكختو مؤسدة اإلدارات السالية أنو قج
يحجث تحػؿ كبيخ في الصخيقة التي تسػؿ بيا الحكػمة البخيصانية التعميع العالي مغ السشح السقجمة إلى

القخوض الصالبية وأدخمت الخسػـ الجراسية في عاـ  1998وزادت في عاـ  2006ومخة أخخػ في عاـ
 2012وقج أدػ ذلظ إلى زيادة التسػيل.

1

السطمب الثالث :دور التعميػ العالي بالسسمكة الستحدة في التشسية
تؤكج دائسا بخيصانيا اندياقيا في االتجاه العالسي الحؼ يخكد عمى دعع العمساء ،والسبتكخيغ،

عالسيا في
والسدتثسخيغ في قصاع التكشػلػجيا كأىع مخخجات التعميع ،اذ تعتبخ بخيصانيا مغ أقػػ الجوؿ
ً
تحتل السختبة الثانية
سشػيا ،األمخ الحؼ يجعميا
مجاؿ التعميع .حيث تدتقصب قخابة األربعسئة ألف شالب
ً
ّ
عالسيا
كع السؤسدات التعميسية السعتخؼ بيا
ً
بعج الػاليات الستحجة في الجوؿ الصالبية .والدبب في ذلظ ىػ ّ
السرشفة كأفزل
والسػجػدة في بخيصانيا ،حيث ّأنو وكسا قجمشا سابقا أربعة مغ أصل عذخ جامعات و
ّ
جامعات العالع بحدب ترشيف  QSمػجػدة في بخيصانيا.
أوال :اجتساعيا

تحطى الجامعة بالسسمكة الستحجة بأىسية بالغة تشبع مغ الجور الحؼ تقػـ بو في عسمية التشسية ،ولكافة

القصاعات االقترادية واالجتساعية ،وتعج أىع مرجر لإلصالح والتججيج واإلبجاع في السسمكة ،وإعجاد

خخيجيغ عمى مدتػػ عالي مغ السعارؼ والسيارات ،وتؤثخ الجامعة في السسمكة الستحجة وتتأثخ بالسحيط
الحؼ تشذط فيو ،فيي مؤسدة اجتساعية تقػـ بتكػيغ إشارات لسػاجية تغييخات السحيط ،مغ خالؿ تدويج

سػؽ العسل والسؤسدات االقترادية بسعارؼ وميارات تتشاسب مع متصمباتيا مغ جية ،والستصمبات البيئية
والتكشػلػجية واالقترادية والثقافية مغ جية أخخػ ،ومغ ثع تشػعت وتعجدت صيغ التعميع الجامعي في

السسمكة ،فمع يعج يشطخ إلييا عمى أنيا نػع مغ التعميع يقجـ في أماكغ مشعدلة ويخكد عمى الجراسات

األكاديسية البحتة ،بل أف أغمب ما يصخح اآلف مغ أنساط لمتعميع العالي في السسمكة الستحجة يشصمق في

فمدفتو مغ ضخورة التبادؿ والتذارؾ مع السجتسع ،وذلظ مغ خالؿ قشػات مذاركة فعالة مع السؤسدات
االقترادية وىحا ما جعل أىع .

1

Paul Bolton, Higher education funding in England, Number 7393, 9 October 2020 ,
www.parliament.uk/commons-library , p15.
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المتحدة-
ثانيا :اقتراديا
يعتبخ قصاع التعميع العالي في غاية األىسية بالشدبة القتراد السسمكة الستحجة والسجتسع واألفخاد.

تػضف الجامعات اآلالؼ مغ السػضفيغ في جسيع أنحاء البالد ومغ خالؿ أنذصتيع السباشخة يقػمػف بتػليج

أيزا دور ميع يمعبػنو في دعع مجسػعة
الزخائب وتدميسيا إلى الخدانة .ولكغ عالوة عمى ذلظ ،لجييع ً
واسعة مغ الرشاعات  -تستج سالسل التػريج الخاصة بيع عمى نصاؽ واسع لجعع الشاتج السحمي اإلجسالي
والػضائف ،حيث يشتذخ التأثيخ مغ خالؿ االقتراد (السعخوؼ باسع التأثيخ "غيخ السباشخ") .في االقتراد

االستيالكي األوسع نصاقاً ،ىشاؾ شعػر قػؼ بػجػد الجامعات حيث أف مػضفييا ومػضفييا ضسغ سالسل
التػريج الخاصة بيع يشفقػف
جسيعا األمػاؿ عمى البيع بالتجدئة واإلقامة والتخفيو والشقل (السعخوؼ باسع
ً

التأثيخ "السدتحث") ،كسا يفعل الصالب الجوليػف والدوار ليؤالء الصالب .كل مغ ىحه القشػات ،بجورىا،
تػلج السديج مغ الشاتج السحمي اإلجسالي والػضائف واإليخادات الزخيبية.1

حيث أنو في  ،2015-2014وضفت الجامعات  404000شخز بذكل مباشخ ،وخمق مداىسة

إجسالية لمكيسة السزافة بكيسة  21.5مميار جشيو إستخليشي في الشاتج السحمي اإلجسالي لمسسمكة الستحجة،
وولجت  5.3مميار جشيو إستخليشي مغ عائجات الزخائب .كسا دعست الجامعات مداىسة إجسالي الكيسة

السزافة اإلجسالية البالغة  52.9مميار جشيو إستخليشي في الشاتج السحمي اإلجسالي لمسسمكة الستحجة 2.9
في السائة مغ إجسالي الشاتج االقترادؼ لمبالد .لقج حافطػا عمى  940ألف وضيفة 3 ،في السائة مغ

إجسالي العسالة في السسمكة الستحجة ،وولجوا  14.1مميار جشيو إستخليشي مغ عائجات الزخائب 2.7 ،في

السائة مغ عائجات الزخائب الحكػمية البخيصانية في العاـ .زود الجامعات الصالب بالسيارات والسعخفة،

والتي عدزت في  2015-2014رصيج رأس الساؿ البذخؼ في السسمكة الستحجة بشحػ  63مميار جشيو

إستخليشي .عالوة عمى ذلظ ،تع تقجيخ  7.9مميار جشيو إستخليشي مغ أنذصة البحث والتصػيخ في العاـ
لتقجيع تجفق مغ العائجات الخاصة واالجتساعية بسا يعادؿ  28.9مميار جشيو إستخليشي مغ الكيسة السزافة

اإلجسالية ،أو  1000جشيو إستخليشي مغ الجخل لكل أسخة.

2

1

The economic impact of UK higher education institutions, A report for Universities UK, march, 2016,
https://strathprints.strath.ac.uk/3109/1/strathprints003109.pdf , téléchargé le 03/09/2020, p 9.
2
Higher Education Statistics Agency, Resources of higher education institutions 2015-2016(HESA 2017),
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/students-2015-16 , 1 February 2017, consulté le
03/09/2020.
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السبحث الثالث :دراسة حالة حديقة أوكدفؽرد لمعمؽم

تطيخ قػة وكفاءة السجف العمسية في الجوؿ حدب ىامر الحخية الحؼ تسشحو الحكػمات ليحه

اليياكل في دعع األفكار السبجعة والخيادية ،وما تجػد بو مغ الػسائل الزخورية السادية والسعشػية
والمػجدتية التي تداعجىا عمى لعب دورىا في رسع الدياسات والخصط ونقميا الى أرض الػاقع واالستفادة

مغ بشػؾ السعمػمات بالجامعات .فدشعخؼ مجػ أىسية حجيقة اوكدفػرد لمعمػـ في تحقيق أبعاد التسية
التكشػلػجية السدتجامة مغ خالؿ ىحا السبحث.

السطمب األول :جامعة أوكدفؽرد

مسا يجعميا أحج
تت ّستع جامعة أوكدفػرد بحزػر قػؼ في مختمف ترشيفات الجامعات العالسيةّ ،
أشيخ الػجيات الجراسية في العالع.
أوال :جامعة أوكدفؽرد

عالسيا
تخّبعت جامعة أكدفػرد في السختبة األولى عمى مدتػػ السسمكة الستحجة ،والسختبة الخامدة
ً
ضسغ ترشيف الػ  QSلعاـ  .2019كسا تتستّع الجامعة بدسعة أكاديسية مستازة فزالً عغ استصالعات

خخيجي الجامعة الػضيفي باإلضافة إلى التشاسب السثالي بيغ عجد الصالب وىيئة
رأؼ الذخكات حػؿ أداء ّ
أف جامعة أكدفػرد ىي
التجريذ حيث احتمت السخكد الدابع
عالسيا في ىحا السجاؿ .ومغ الججيخ بالحكخ ّ
ً

رسل لمجامعات.
ميع في مجسػعة ّ
أقجـ جامعة في العالع الشاشق باإلنجميدية ،وعزػ ّ
 .1التعخيف بجامعة أوكدفػرد:

يسكغ اعتبار اسع جامعة أوكدفػرد ىػ أشيخ أسساء الجامعات عمى اإلشالؽ داخل وحتى خارج

الػسط األكاديسي ،فيحه الجامعة تخبعت عمى عخش أفزل جامعات العالع لدشػات وسشػات لدشيغ شػيمة.

جامعة أكدفػرد ىي جامعة حكػمية بحثية مسيدة عمى مدتػػ بخيصانيا والعالع ،نتاج الجامعة البحثى

كبيخ لمغاية وحرل خخيجػىا وباحثػىا عمى العجيج مغ الجػائد العالسية.

جامعة أكدفػرد ىي أقجـ وأعخؽ جامعة في الجوؿ الشاشقة باإلنكميدية ،وىى ثاني أقجـ جامعة

في العالع مازالت قائسة وتدتقبل شالبا حتى يػمشا ىحا ،إف جامعة أوكدفػرد عخيقة إلى درجة أف تاريخ
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افتتاحيا غيخ معخوؼ ،ولكغ ىشاؾ أذلة تذيخ إلى أف التعميع في الجامعة يعػد إاػ سشة 1096لمسيالد .
شعار الجامعة» ، « the Lord is my lightإف الجامعة ىى عزػ فى مجسػعة البحث العمسي

Russell Groupالتي تقػدىا الجامعات البخيصانية  ،وىي عزػ في مجسػعة  G5والتي تزع 5

مغ أىع وأقػػ الجامعات البخيصانية ،وىي أحج أعزاء رابصة الجامعات البحثية األوروبية ،وعزػ في
التحالف الجولي لمجامعات البحثية ،وتسثل جامعة أوكدفػرد عزػا أساسيا في  Europaeumوىػ

يذسل  17مغ أفزل جامعات أوروبا.

كجامعة حجيثة وبحثية لجػ جامعة أوكدفػرد العجيج مغ نقاط القػة ،ولكغ مخكد قػتيا ىػ في

مجاؿ العمػـ بالتحجيج ،وتع ترشيفيا األولى عالسيا في مجاؿ الصب (لػ كاف قدع الصب في جامعة
أوكدفػرد جامعة مشفرمة ،سيكػف رابع أكبخ جامعة في بخيصانيا) .مغ بيغ جػائد نػبل التي حرمت

عمييا الجامعة 16مشيا كاف في مجاؿ الصب .أما في مجاالت العمػـ اإلندانية والعمػـ االجتساعية

،والفشػف فإف الجامعة ترشف ضسغ أفزل عذخ جامعات عالسيا في مجاالت البحث العمسي.

تخخج مغ جامعة أكدفػرد ما يقارب " "27شخراً حاصميغ عمى جػائد نػبل ،وىحا الخقع ال تسمكو

أية جامعة في العالع ،حيث تفػقت جامعة أكدفػرد في جانبيا الخياضي ،إلى جانب ذلظ فقج تخخج مشيا
ٍ
خخجت الجامعة أربع
أكثخ مغ " "50شالباً حاصل عمى ميجاليات أولسبية .أما عمى الرعيج الدياسي فقج ّ
ممػؾ بخيصانييغ و" "25رئيذ وزراء بخيصاني بيشيع ديفيج كاميخوف الحؼ كاف نذصاً في القزايا الجولية

وخرػصا في الثػرة الميبية عاـ " "2011لمسيالد ،باإلضافة إلى مؤسذ حدب السحافطيغ “روبخت بيل”،
ىحا وقج تخخج مشيا الخئيذ األمخيكي األسبق بيل كميشتػف ،ىحا وقج وجج في األمع الستحجة اليػـ أكثخ مغ

“ ”27مشجوباً ومدؤوالً تخخجػا مغ أكدفػرد .والقائسة شػيمة وخخيجي جامعة أوكدفػرد بارزيغ في كل
مجاالت الحياة مشيع :االقترادؼ أدـ سسيث ،رئيدة الػزراء اليشجية إنجي اخ غانجؼ ،الباكدتانية الحاصمة

عمى جائدة نػبل لمدالـ ماالال يػسف زاؼ والتي ما زالت متػاججة في أكدفػرد حالياً.

1

 .2نطاـ الجراسة في جامعة أوكدفػرد:

كبيخ عغ معطع
متفخد يختمف اختالًفا ًا
تتسيد الجامعة ككل جامعات السسمكة بشطاـ درجات عمسية ّ
أىع ميدات ىحا الشطاـ حخصو عمى تقجيع وصف شجيج الجّقة
مؤسدات التعميع العالي حػؿ العالع،
ّ
ولعل ّ
فيػضح ىحا الشطاـ نقاط القػة وميارات الصالب األكاديسية ،األمخ الحؼ يتيح
إلنجازات الصالب األكاديسية،
ّ

1

Famous Oxonians, site officiel de oxford university : https://www.ox.ac.uk/about/oxford-people/famousoxonians , consulté le 18/10/2020.
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ألصحاب العسل فيسا بعج اكتداب فيع أفزل لكفاءاتيع وقجراتيع .فيسا يمي تفريل لمجرجات العمسية في
1

كل مشيا:
الجامعة وكيفية تقديع العالمات في ّ
حيث
اعتسادا عمى نطاـ األحخؼ،
يتع تقييع أداء شالب البكالػريػس في الجامعة
ُ
ً
أوالً :البكالػريػس ّ
تدتخجـ األحخؼ مغ  Aوحتى  Fفي عسمية التقييع .وكسا ىػ شائع في العجيج مغ دوؿ العالع ،فتقجيخ A
يجؿ التقجيخ  Fعمى فذل الصالب في الشجاح في
يجؿ عمى ميارات وأداء متسيد لمصالب في حيغ ّ
ّ
امتحاناتو .حرػؿ مئة شالب عمى تقييع  Aمثالً ال يعشي بالزخورة أنيع متداووف في األداء ،وليحا

عجة فئات كالتالي:
تع ترشيف الجرجات العمسية التي تُسشح في البكالػريػس إلى ّ
الدبب ّ
تعج ىحه الجرجة
ًا
أ .درجة الذخؼ األولى أو  :First-class honoursوتعخؼ
اخترار بػ (ّ :)st1
األعمى عمى اإلشالؽ وتعادؿ حرػؿ الصالب عمى معجؿ عالمات إجسالي يديج عمى .%70
ويذار
ب .درجة الذخؼ الثانية ،السختبة العميا أو ُ :Second-class honours, upper division
يتعيغ عمى الصالب تحقيق معجؿ عالمات
ًا
ليا
اخترار بػ ( .)2:1لمحرػؿ عمى ىحه الجرجة ّ
إجسالي يتخاوح بيغ  %60و.%69

ت .درجة الذخؼ الثانية ،السختبة الجنيا أو ُ :Second-class honours, lower divisionيذار
إلى ىحه الجرجة بػ ( ،)2:2وتعادؿ حرػؿ الصالب عمى مجسػع عالمات إجسالي يتخاوح بيغ

إنجاز
ًا
تعج
 %50وحتى  %60بعكذ الجرجات الدابقة ،فجرجة الذخؼ الثانية ،السختبة الجنيا ،ال ّ
أؼ إضافة ممحػضة عمى سيختظ الحاتية.
أكاديسيا ًا
ً
مسيد وال تحّقق ّ

اخترار بػ ( )rd3تعادؿ ىحه الجرجة
ًا
ث .درجة الذخؼ الثالثة أو  :Third-class honoursوتُعخؼ
حرػؿ الصالب عمى إجسالي عالمات يتخاوح بيغ عمى  %40و .%49وىي درجة ال يجب أف

ججا
تصسح إلييا ،ألف فخص حرػلظ عمى عسل أو تصػيخ سيختظ األكاديسية ستكػف ضئيمة ً

خاصة في السسمكة الستحجة.

الجرجة العادية أو الػ  :Passوىي درجة تُسشح لمصالب الحيغ لع يتّسػا تعميسيع الجامعي بالكامل ،حيث
يحرل الصالب في ىحه الحالة إحجػ الذيادتيغ التاليتيغ:
أتسػا الدشتيغ األولتيغ في بخنامج البكالػريػس.
أ .دبمػـ التعميع العالي  :DipHEلمصالب الحيغ ّ
ب .شيادة التعميع العالي  :CertHEلمصالب الحيغ أنيػا الدشة األولى فقط في بخنامج البكالػريػس.
ثع الساجدتيخ تشقدع درجات الساجدتيخ في السسمكة الستحجة إلى ثالثة أنػاع رئيدية كالتالي:

1

Guidance for international students, site officiel de oxford university ,
https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/applying-to-oxford/for-international-students , consulté le
18/10/2020.
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تتع دراستيا خالؿ
أ .درجة الساجدتيخ الستكاممة  Integrated Masters Degreeوىي درجة ّ
مخحمة البكالػريػس ،وتذتيخ عمى وجو الخرػص في تخررات العمػـ .بسعشى آخخ ،يسكغ

ثع اتخاذ قخار في الدشة الثانية
لمصالّب االلتحاؽ بأؼ بخنامج بكالػريػس ّ
مجتو أربع سشػاتّ ،
باختيار الحرػؿ عمى درجة البكالػريػس بفئاتيا سابقة الحكخ ،أو الحرػؿ عمى درجة
الساجدتيخ الستكاممة في حقل عمػـ معيغ ،مثل ماجدتيخ الكيسياء ،ماجدتيخ الفيدياء...الخ.
تتذابو الجرجات السسشػحة في ىحه الحالة مع درجات البكالػريػس كالتالي :درجة الذخؼ األولى.

درجة الذخؼ الثانية ،السختبة العميا .درجة الذخؼ الثانية ،السختبة الجنيا الجرجة الثالثة رسػب.

جرسة  Taught Masters Degreeيتصّمب الحرػؿ عمى درجة
الس ّ
ب .درجة الساجدتيخ ُ
السجرسة مغ الجامعات البخيصانية إتساـ  180ساعة فرمية بشجاح ،وتذسل
الساجدتيخ
ّ
مجرسة ومذاريع عسل ومشاقذات مع الدمالء والسحاضخيغ باإلضافة إلى أشخوحة
محاضخات ّ
الساجدتيخ .يسكغ لمصالب الحرػؿ عمى إحجػ التقييسات التالية في ىحه الجرجة:

 التسيد أو  :Distinctionوىي أعمى التقييسات التي يسكغ الحرػؿ عمييا ،إذ يحتاج الصالبلتحقيق معجؿ إجسالي يديج عمى  %70لمحرػؿ عمى ىحا التقجيخ.

 االستحقاؽ أو  :Meritيحرل الصالب عمى تقجيخ الػ  Meritفي درجة الساجدتيخ إذا حققػاإجسالي عالمات يتخاوح بيغ  %60و.%69

 الشجاح أو الػ  :Passوىػ تقجيخ يذيخ إلى نجاح الصالب في مختمف امتحاناتو أثشاء الساجدتيخبعالمات تتخاوح بيغ  %50إلى  %59محقًقا بحلظ أدنى درجات الساجدتيخ.
اسبا ويحتاج إلى إعادة تقجيع
أقل فيعتبخ في ىحه الحالة ر ً
أما في حاؿ حرل عمى عالمات ّ

مخة أخخػ.
امتحاناتو ّ
يخكد ىحا الشػع مغ الساجدتيخ
ت .درجة الساجدتيخ البحثية ّ Masters Degree by Research
عمى الجانب البحثي ويسشحو ما ندبتو  %70مغ الخصة الجراسية ،إلى جانب بعس السػ ّاد التي
يتع تقييع
يتع تجريديا عمى شكل محاضخات ،وتشعجـ في بعس الحاالت مثل ىحه السػاد التمقيشيةّ .
ّ
العالمات في ىشا بتقجيخيغ أساسيغ:

 -الشجاح  :Passوفيو يتع مشح درجة الساجدتيخ لمصالب بعج مشاقذة بحثو.

السجرسيغ
 الخسػب  :Failوىي الحالة التي يفذل فييا الصالب في إتساـ بحث يشاؿ مػافقةّ
والسذخفيغ في الجامعة.

141

الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
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يتعيغ عمى الصالب في ىحه الحالة إتساـ رسالتيع البحثية لتُعخض في البادغ
بالشدبة لجرجة الجكتػراهّ ،
يتع تحجيج مشاقذة شفػية أماـ لجشة
عمى باحث داخمي في الجامعة يميو
ٌ
باحث مغ خارج الجامعة ،قبل أف ّ
مختارة تقػـ بجورىا بتقجيع إحجػ التػصيات التالية:
أ .تقييع  :A1ناجح مغ دوف تعجيالت.

ب .تقييع  :A2ناجح مع تعجيالت شفيفة.

ت .تقييع  :B1ناجح مع تعجيالت جػىخية ،تتصمب إعادة تدميع الخسالة البحثية لكغ مغ دوف مشاقذة
شفػية .تقييع  :B2ناجح مع تعجيالت جػىخية تتصمب إعادة تدميع الخسالة البحثية وجمدة مشاقذة

ثانية.

ث .تقييع  :B3ناجح بذخط إجخاء السديج مغ البحث ،وإعادة تدميع الخسالة البحثية وعقج جمدة مشاقذة
ثانية.

اخترار بػ  MPhilمغ دوف أؼ
ًا
ج .تقييع  :C1يحرل الصالب عمى ماجدتيخ في الفمدفة السعخوؼ
تعجيالت.
ح .تقييع  :C2يحرل الصالب عمى ماجدتيخ في الفمدفة  MPhilمع تعجيالت شفيفة.

خ .تقييع  :C3يحرل الصالب عمى ماجدتيخ في الفمدفة  MPhilمع تعجيالت جػىخية وإعادة تدميع
تع عقج جمدة مشاقذة ثانية.
الخسالة البحثية ،وقج ي ّ
تساما.
د .تقييع  :C4راسب والخسالة البحثية مخفػضة ً
ثانيا :ترشيف جامعة أوكدفؽرد عالسيا

باإلضافة إلى أبحاث فيخوس كػرونا ،وعسميا عمى تصػيخ المقاح مع شخكة أست اخزيشيكا ،تسيدت جامعة

أكدفػرد أيزا بأفزل بخنامج لمفشػف والعمػـ اإلندانية ،عمى مدتػػ الجامعات العالسية.
 .1ترشيف ويبػميتخكذ : Webometrics Ranking

يجرس ترشيف ويبػميتخكذ أداء  30000مؤسدة لمتعميع العالي في جسيع أنحاء العالع ويكيذ

قػة البحث العمسي فييا مغ السػقع اإللكتخوني لكل جامعة ،يرجر مشح  2004مختيغ خالؿ الدشة ويعتسج
الترشيف عمى عجة معاييخ مغ أىسيا:

أ .حجع السادة العمسية الستاحة عمى الرفحات السختبصة بسػقع الجامعة عمى اإلنتخنت ،وتبمغ ندبة
ىحا السعيار  %20مغ مجسل الترشيف.

ب .عجد الػثائق والسمفات الشرية بأنػاعيا السختمفة التي يسكغ الػصػؿ ليا عبخ محخكات البحث
وتعػد لمجامعة السعشية ،وتبمغ ندبة ىحا السعيار  %15مغ مجسل الترشيف.
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
ت .األثخ العاـ لألبحاث الرادرة عغ الجامعة ومقجار البحث عغ السادة العمسية عبخ غػغل ،ويذسل
ذلظ السقاالت العمسية واألبحاث السحكسة وجسيع أنػاع السػاد العمسية مغ صػر وخخائط وججاوؿ
وأفالـ ،وتبمغ ندبة ىحا السعيار  %15مغ مجسل الترشيف.

ث .مقجار االستذياد باألبحاث العمسية الرادرة عغ الجامعة واإلشارة إلييا ،وتحتدب عغ شخيق
مجسػع الخوابط التي تقػد الدائخ إلى مػقع الجامعة عمى اإلنتخنت ،وتبمغ ندبة السعيار  %50مغ

مجسل الترشيف.

لع يحسل الترشيف مفاجآت أو تغيخات ىامة عغ نتائج الترشيفات األخخػ ،فقج استسخت الجامعات

األمخيكية في اكتداح السػقف مع سيصخة شبو كاممة عمى السخاكد األولى مغ الترشيف ،فأوؿ ست
جامعات في الترشيف أمخيكية ،ومغ بيغ أوؿ عذخ جامعات كانت تدع مشيا أمخيكية ،ومغ بيغ أوؿ 50

جامعة كانت  39مشيا أمخيكية .في حيغ ترجرت الجامعات البخيصانية قائسة أفزل الجامعات األوروبية

كجامعات كامبخيجج وأكدفػرد ولشجف وأدنبخة ومانذدتخ ولع يشافديا سػػ معيج زيػرخ لمتكشػلػجيا مغ

سػيد اخ( 1.أنطخ الججوؿ )2-3

الجدول ( :)2-3ترتيب الجامعات العذر األوائل وفق ترشيف ويبؽميتركس 2020

الجامعة

الترتيب

جامعة هارفرد

1

جامعة ستانفؽرد

2

معهد ماساتذؽستس لمتكشؽلؽجيا

3

جامعة كاليفؽرنيا

4

جامعة واششطؼ

5

جامعة ميذيغان

6

جامعة أوكدفؽرد

7

جامعة كؽلؽمبيا

8

جامعة كؽرنيل

9

جامعة بشدمفانيا

10

السردر :السؽقع الرسسي لمترشيف http://www.webometrics.info/e :تاريخ االطالع.2020/00/12 :

يػضح الججوؿ أنو رغع احتكار الجامعات االمخيكية لمسخاكد األولى اال أف جامعة أوكدفػرد قج

حجدت ليا مكانا مع نخبة الجامعات العالسية حدب ترشيف ويبػميتخكذ.
1

المصدر :الموقع الرسمً للتصنٌف http://www.webometrics.info/e :تارٌخ االطالع.7979/98/57 :
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
 .2ترشيف التايسد:

ِ
حدشت
يعتبخ أقػػ الترشيفات العالسية لمجامعات يرجر سشػيا مغ قبل مجمة تايسد لمتعميع العاليّ ،
ٍ
بجؿ االعتساد عمى
وشػرت مجمة التايسد مغ ترشيفيا وحاولت شسل عجد ال بأس بو مغ جامعات العالع َ
تمظ الشاشقة بالمغة اإلنجميدية فقط أو حتّى تمظ الستػاججة في الجوؿ الستقجمة ال غيخ .يذسل تختيب تايسد
لمتعميع العالي أكثخ مغ  1500جامعة في  93بمجا ومشصقة ،مسا يجعمو أكبخ وأكثخ تشػعا حتى اآلف.
يدتشج الترشيف إلى  13مؤشخ أداء تست معايختيا بعشاية تكيذ أداء السؤسدة في أربعة مجاالت:

التجريذ والبحث ونقل السعخفة والتػقعات الجولية .حمل تختيب ىحا العاـ  2021أكثخ مغ  80مميػف

ردودا عمى استصالعات مغ  22000باحث عمى
استذياد عبخ أكثخ مغ  13مميػف مشذػر بحثي وشسل ً
مدتػػ العالع .يحطى الترشيف الجورؼ بالثقة في جسيع أنحاء العالع مغ قبل الصالب والسعمسيغ

والحكػمات وخبخاء الرشاعة ،ويػفخ نطخة ثاقبة عمى تػازف القػػ الستغيخة في التعميع العالي العالسي.

وتترجر جامعة أكدفػرد الترشيف العالسي لمعاـ الخامذ عمى التػالي( 1.أنطخ الججوؿ )3-3
الجدول ( :)3-3ترتيب العذر جامعات األولى وفق ترشيف التايسز 2021

الجامعة

التختيب

جامعة أوكدفؽرد

1

جامعة ستانفؽرد

2

جامعة هارفرد

3

معهد كاليفؽرنيا لمتقشية

4

معهد ماساتذؽستس لمتكشؽلؽجيا

5

جامعة كامبريدج

6

جامعة كاليفؽرنيا في بيركمي

7

جامعة يال

8

جامعة بريشدتؽن

9

جامعة شيكاغؽ

10

السردر :السؽقع الرسسي لمترشيفhttps://www.timeshighereducation.com/world- :
university-rankings/2021/world-

 ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/statsتاريخ االطالع:
.2020/00/12

1

اٌّظذس :اٌّٛلغ اٌشعًّ ٌٍتظٍٕفhttps://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world- :
 ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/statsتبسٌخ االطالع.2020/09/12 :
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
 .4ترشيف ششغياؼ:
ت رشيف ششغياؼ لمجامعات والكميات ىػ أحج الترشيفات العالسية لمجامعات والحؼ بجأ مشح عاـ

 2003والحؼ ييتع بتختيب الجامعات عمى السدتػػ األكاديسي ،ويعتسج في ذلظ عمى العجيج مغ
اإلحرائيات التي يتع تػزيعيا عمى كافة األساتحة والجارسيغAcademic Ranking of World .

University

وىػ يعشي الترشيف األكاديسي لمجامعات حيث حخص السعيج العالي في ششغياؼ (

مجسػعة ششغياؼ رانكيشغ كػندالتشدي ) عمى الكياـ بتشطيع ترشيف خاص بالجامعات عمى السدتػػ

العالسي يتع مغ خاللو تحجيج أفزل الجامعات العالسية .في بجاية األمخ اىتع الترشيف بتقييع السدتػػ
التعميسي في الجامعات الريشية مقارنة بغيخىا مغ بكية الجامعات األخخػ حػؿ العالع ،وذلظ لتحجيج قيسة
وجػدة التعميع العالي في الريغ فقط ،ولكغ بعج ذلظ أصبح ىحا الترشيف األكاديسي ىػ أحج أفزل

الترشيفات العالسية السعتسجة ،والحؼ ُيعتسج عميو مغ كافة الجوؿ حػؿ العالع في تقييع الجامعات وتختيبيا
وفًقا لمسدتػيات العمسية .ويتع ىحا وفق العجيج مغ السعاييخ الخاصة بالترشيف وىي عمى الشحػ التالي:
 يتع مشح  ٪20مغ إجسالي العالمة السسشػحة لتػافخ األساتحة أو الصمبة الحيغ تع حرػليع عمىجائدة نػبل.

 -ارتفاع ندبة الشجاح لخخيجي الجامعة يسشح ندبة  ٪10مغ إجسالي الشدبة.

 األداء األكاديسي وكفاءة وجػدة السداقات العمسية والسػاد الجراسية التي تقجـ مغ خالؿالجامعة وىػ يسثل ندبة  ٪10مغ اإلجسالي.

 -يحجد بشاء عمى الباحثيغ في أواخخ خسذ سشػات بشدبة.٪20

 يحجد وفق حجع األبحاث العمسية والجراسات التي تع نذخىا في مجمة سايشذ وكحلظ مجمة ناتذخندبة ٪20

 -الجامعات والبحػث العمسية في السجاالت العمسية ووسائل اإلعالـ ندبة ٪20

ومسا ىػ ججيخ بالحكخ أف ىحا الترشيف األكاديسي ،ىػ األكثخ اعتساد بيغ أقخانو عمى السدتػػ

العالسي إال أنو يعتج عمى تختيب أوؿ  500جامعة فقط عمى السدتػػ العالسي .وسػؼ نقػـ بتقجيع أفزل

عذخ جامعة وفقا لترشيف ششغياؼ األكاديسي لمجامعات في عاـ  2020 – 2019حتى يتدشى لشا

اثبات أف جامعة أوكدفػرد دائسا ما تحجد مكانا مخمػقا بالتختيبات العالسية( 1.أنطخ الججوؿ )4-3

1

الموقع الرسمً للتصنٌف http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html :تارٌخ االطالع.7979/98/57 :
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
الجدول ( :)4-3أفزل عذر جامعة وفقا لترشيف ششغهاي األكاديسي لمجامعات في عام 2020 – 2010

الجامعة

الترتيب

جامعة هارفارد

1

جامعة ستانفؽرد

2

جامعة كامبريدج

3

معهد ماساتذؽستس لمتكشؽلؽجيا

4

جامعة بيركمي

5

جامعة بريشدتؽن

6

جامعة أكدفؽرد

7

جامعة كؽلؽمبيا

8

معهد كاليفؽرنيا لمتكشؽلؽجيا

9

جامعة شيكاغؽ

10

السردر :السؽقع الرسسي لمترشيفhttp://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html :
تاريخ االطالع.2020/00/12 :

 .3ترشيف الجامعات عالسياً : QS

ترشيف الجامعات العالسي  QSىػ أحج أدوات الحكع عمى الجامعات ومجػ جػدة الخجمات

تبعا لذخكة كػاكػاريمي
التعميسية بيا ،يتع ترشيف ما يعادؿ  800جامعة حػؿ العالع كل عاـ ،وذلظ ً
سيسػنجس ،ومغ أىع العػامل التي تجؿ عمى نجاح ذلظ الترشيف وشيختو؛ تشافذ الكثيخ والكثيخ مغ
الجامعات في كافة دوؿ العالع لكي تترجر قائسة الترشيف كل عاـ ،وفيسا يمي سشقػـ باستعخاض أىع

الجامعات التي تع إدراجيا في ترشيف الجامعات عالسياً .QS 2021

يعتسج ترشيف الجامعات العالسي  QSعمى مجسػعة مغ السعاييخ التي يتع عمى أساسيا اختيار

أفزل الجامعات كل عاـ ،حيث يتع الحكع عمى الجامعة وترشيفيا حيشسا تختقي خجماتيا التعميسية وتربح
مشافدة ألشيخ الجامعات العالسية ،مسا يديج مغ اقباؿ الصالب الجولييغ والسحمييغ عمى االلتحاؽ بيا؛ ومغ

أبخز تمظ السعاييخ:

بشاء عمى استصالع رأؼ تُكيسو السؤسدة ،وذلظ
 الدسعة األكاديسية لمجامعة والتي يتع تحجيجىا ًبشدبة  %40مغ الترشيف
 مجػ جػدة البحث العمسي في الجامعة وندبة االقتباس مغ البحػث األخخػ ،وذلظ بشدبة %20مغ الترشيف.
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
 الشدبة بيغ عجد كل مغ أعزاء ىيئة التجريذ وأعجاد الصالب بأنػاعيع ،وذلظ بشدبة  %20مغالترشيف.

 ندبة السجرسيغ األجانب الحيغ يتع انتجابيع لمتجريذ بالجامعة ،وذلظ بشدبة  %5مغ الترشيف. -مجػ تستع العامميغ بالجامعة بدسعة شيبة وخبخة عالية ،وذلظ بشدبة  %10مغ الترشيف.

اعتسادا عمى تمظ السعاييخ يتع التفاضل واالختيار بيغ الجامعات التي تحتل قػائع الترشيف كل عاـ
و ً
والتي سشتعخؼ عمى أفزميا التي احتمت السخاتب العذخ األولى في ترشيف  QSلعاـ  2021مغ خالؿ
الججوؿ التالي:
جدول ( : )5-3ترتيب الجامعات األولى عالسياً لعام  2021وفق ترشيف QS

الجامعة

الترتيب

معهد ماساتذؽستس لمتكشؽلؽجيا ()MIT

1

جامعة ستانفؽرد

2

جامعة هارفارد

3

معهد كاليفؽرنيا لمتكشؽلؽجيا

4

جامعة أكدفؽرد

5

السعهد الفيدرالي الدؽيدري

6

جامعة كامبريدج

7

جامعة لشدن االمبريالية

8

جامعة شيكاغؽ

9

كمية لشدن الجامعية

10

السردر :السؽقع الرسسي لمترشيفhttps://www.topuniversities.com/university-rankings- :

 articles/world-university-rankings/top-universities-uk-2021تاريخ االطالع.2020/00/12 :

احجا ىحا العاـ لتحتل السختبة الخامدة في ترشيفات
تحدشت جامعة أكدفػرد وارتفع تختيبيا ً
مكانا و ً
الجامعات العالسية لعاـ  .2021وتحقق جامعة أكدفػرد نتائج جيجة باستسخار عبخ جسيع السؤشخات،
وتحرل عمى درجات مثالية في الدسعة األكاديسية وسسعة صاحب العسل ومؤشخات ندبة الصالب أعزاء

ىيئة التجريذ.

1

السطمب الثاني :الحديقة العمسية أوكدفؽردOxford Science Park

11

المصدر :الموقع الرسمً للتصنٌفhttps://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university- :
 rankings/top-universities-uk-2021تارٌخ االطالع.7979/98/57 :
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
تع إنذاء الحجيقة العمسية أوكدفػرد  Oxford Science Parkفي عاـ  1991وتسمكيا وتجيخىا
 ،Magdalen College Oxfordوىي واحجة مغ أقجـ وأشيخ الكميات في أكدفػرد وتتستع بتقاليج مغ

التسيد األكاديسي وريادة األعساؿ.

أوال :التعريف بالحديقة:

يشبثق مفيػـ حجيقة أوكدفػرد مغ التصػيخ الذامل لسجيشة لمعمػـ تدعى إلى تػفيخ بيئة جيجة

ألنذصة البحث واألعساؿ .ويستج ىحا السفيػـ إلى االىتساـ بالجػدة وأكثخ بل ذىب الى أبعج مغ ذلظ الى

السباني والسخافق التي تػفخىا ،وتجعػ الخصة إلى دمج السباني ومػاقف الديارات والصخؽ في مشاضخ
شبيعية جحابة تػفخ بيئة مستعة لمعسل واالستخخاء فسشح أف بجأ انذاؤىا في عاـ  ،1991تصػرت الحجيقة

إلى مجتسع ديشاميكي وحيػؼ تتستع فيو الذخكات مغ جسيع األحجاـ بجػدة عالية وبيئة عسل جحابة .تع

حاليا عمى
االنتياء مغ أكثخ مغ نرف مميػف قجـ مخبع مغ األعساؿ التجارية والسختبخات ،ويجخؼ العسل ً
مخحمة ججيجة مغ التصػرات .باإلضافة الى مػقع استخاتيجي يقع تقخيبا عمى بعج  4أمياؿ مغ وسط مجيشة

أكدفػرد ،تعج حجيقة أكدفػرد لمعمػـ مخكد امتياز لمعمػـ والتكشػلػجيا واألعساؿ اجتحبت قاعجة السيارات
جشبا
الكبيخة في السشصقة مغ السؤسدات السبتكخة والخائجة في شميعة البحث والتصػيخ في السسمكة الستحجةً ،

إلى جشب مع الذخكات الكبخػ التي تدتخجـ الحجيقة كسحفد مثالي لتػسيع أعساليا التجارية.

تأثيخ في السسمكة الستحجة ،تتستع حجيقة
واحجة مغ أكثخ مجسعات العمػـ والتكشػلػجيا واألعساؿ ًا
أكدفػرد لمعمػـ بجػ مغ االكتذاؼ واالبتكار وريادة األعساؿ لمذخكات الشاشئة والذخكات الرغيخة

والستػسصة والذخكات متعجدة الجشديات ،تجعع حجيقة العمػـ أكدفػرد تخاث الكمية وتػفخ واحجة مغ أكثخ
تأثيخ في السسمكة الستحجة ألكثخ مغ  2500شخز في أكثخ مغ 90
بيئات العمػـ والتكشػلػجيا واألعساؿ ًا
بجءا مغ الذخكات الشاشئة إلى الذخكات الرغيخة والستػسصة والسشطسات متعجدة الجشديات .تتخاوح
شخكةً ،

ىحه الذخكات مغ الذخكات الشاشئة السػجػدة في مخكد االبتكار في  Magdalen Centerإلى الذخكات

العالسية الكبخػ وتذسل  Blue Earth Diagnosticsو Circassiaو OrganOxوOxSonics

و Oxford Nanopore Technologiesو Sharp Life ScienceوOxford Genetics
و ProImmuneو Oxford Sciences Innovationو Evox TherapeuticsوVaccitech

فجانا مغ األراضي ذات السشاضخ
و .Exscientiaيتستع األشخاص الحيغ يعسمػف ىشا بسداحة ً 75
1
الصبيعية الجسيمة وجػ االكتذاؼ واالبتكار وريادة األعساؿ.

1

The United Kingdom Science Park Association, https://www.ukspa.org.uk/oxford-science-park/ , consulté le :
12/09/2020.
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
ثانيا :خدمات حديقة أوكدفؽرد لمعمؽم
ىي:

1

تقجـ الحجيقة خجمات متبايشة ومختمفة حدب حجع السشذأة وتخرريا ولعل أىع ىحه الخجمات
 .1اإلقامة

بعا تقخ ًيبا في مخكد ماججاليغ تع االنتياء
قجما مخ ً
تػفخ مكاتب صغيخة مجيدة ومختبخات مداحتيا ً 80
مغ التػسعة الججيجة  2500قجـ مخبع في عاـ  .2002كسا تػفخ الحجيقة أماكغ إقامة أكبخ (ترل إلى

قجما مخبعة) لمذخكات الشامية ويختبط بالسخكد األصمي بجدخ زجاجي جحاب يتيح تذغيل كال
ً 11500
السبشييغ كػحجة واحجة .تبمغ مداحة األرضية لمسشذأة  100،000قجـ مخبع إجساالً .تػفخ لمسكيسيغ مشصقة

استكباؿ مذتخكة عمى غخار مقخ الذخكة وخجمة الياتف واتراؿ إنتخنت واسع الشصاؽ يتع تقجيع خجمات

إضافية لمسؤسدات الستبشاة عمى أساس "الجفع حدب االستخجاـ" ،عمى سبيل السثاؿ :خجمات البخيج
والفاكذ والترػيخ والدكختارية وغيخىا مغ التدييالت

إلى جانب الفخصة ألخح السداحة السصمػبة

بالزبط دوف االلتداـ شػيل األجل ،ىي مداعجة أساسية لشسػ الذخكات سػاء األعساؿ التجارية الشاشئة أو
العالية الشسػ.

 .2أجشحة السختبخات السجيدة

باإلضافة إلى السداحات السكتبية ،تقجـ حجيقة أوكدفػرد لمعمػـ مجسػعة مختارة مغ السختبخات السجيدة

والسختبصة بأجشحة السكاتب مشاسبة لمذخكات السختبخية الرغيخة أو أقداـ البحث والتصػيخ واألقسار

الرشاعية لمسؤسدات الكبيخة.

 .3السحػر ":"HUB

يعتبخ" "HUBمجسػعة مغ السكاتب الرغيخة داخل السخكد األصمي لساججاليغ ،وتػفخ مداحة
قجما مخبعة) مشاسبة لذخز أو شخريغ بذخوط مخيحة ومخنة.
حجسا (ً 125 - 80
مكتبية مؤثثة أصغخ ً
 .4السكتب االفتخاضي
يقجـ الحجيقة مخفق مكتب افتخاضي ييجؼ إلى تقجيع دعع إضافي لمذخكات الشاشئة خالؿ السخاحل

حاليا.
الحيػية السبكخة مغ تصػرىا أكثخ مغ ثالثيغ شخكة تدتخجـ ىحه الخجمة ً
 .5غخؼ االجتساعات

يسكغ لمذخكات السػجػدة في الحجيقة والذخكات السحمية استئجار جشاح السؤتسخات السػجػد داخل

شخرا ومجيد بسجسػعة مغ معجات العخض السخئي والسدسػع
حجيقة أوكدفػرد لمعمػـ الحؼ يدتػعب 90
ً
كسا أف ىحا الجشاح مكيف .يتألف الجشاح مغ غخفة واحجة كبيخة يسكغ تقديسيا إلى غخفتيغ مشفرمتيغ مع
1

Rapport sur le site officiel du parc :The Oxford Science Park « TOSP », http://oxfordsp.com//wpcontent/uploads/2018/07/Corporate-brochure-The-Oxford-Science-Park-1-1.pdf , télécharger le 20/09/2020.

149

الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
فاصل عازؿ لمرػت .إنو مجاور لسخفق تقجيع الصعاـ والسصعع السجيد بالكامل ولو مجخل مباشخ إلى
الذخفة ومسذى عمى ضفاؼ الشيخ .تػفخ الحجيقة أيزا  6غخؼ اجتساعات أصغخ يسكغ استئجارىا

بالداعة.

 .6مصعع سادلخ بخاسيخؼ

يحتػؼ مبشى سادلخ عمى ردىة مددوجة االرتفاع تحتػؼ عمى مصعع سادلخ بخاسيخؼ ومشصقة

أيزا أربع غخؼ اجتساعات متاحة لمتأجيخ مغ قبل شخكات
سانجويتر  /قيػة "جخيب آنج جػ" .ىشاؾ ً
خيار مغ أربعة مكاتب متاحة بسػجب اتفاقيات تخخيز
أيزا ًا
الحجيقة والذخكات الخارجية .يػفخ السبشى ً

شيخية  /سشػية بديصة.

 .7الخياضة والتخفيو

تقع حجيقة أوكدفػرد لمعمػـ بجػار حجيقة  .Ozone Leisureتذسل السخافق في Ozone
 :Leisure Parkنادؼ  DWلمياقة البجنية ،و ،BOWLPLEX Ten Pin BowlingوVUE

مدبحا وصالة ألعاب رياضية
 ،Multiplex Cinemaومصعساف .يزع نادؼ  DWلمياقة البجنية
ً
ومجسػعة مغ فرػؿ المياقة البجنية.

السطمب الثالث :دور حديقة العمؽم في تحقيق التشسية التكشؽلؽجية بالسسمكة الستحدة

معا في تشاغع
حجيقة أوكدفػرد لمعمػـ ىي مػقع جغخافي محجد تعسل فيو الجامعات والذخكات ً
وتعاوف لديادة الشسػ واالبتكار عمى السدتػػ السحمي وذلظ مغ خالؿ:
أوال :مرافقة الجامعة

تختبط حجيقة أوكدفػرد لمعمػـ بػاحجة مغ أعمى مؤسدات البحث العمسي جػدة في العالع  -جامعة

أكدفػرد  -ويقع في قمب واحجة مغ أعمى السشاشق كثافة لمبحث والتصػيخ في أوروبا الغخبية .أكثخ مغ
أكاديسيا ووحجة بحثية في متشاوؿ اليج .وتذسل ىحه الػحجات البحثية الصبية السخمػقة وعجد
قدسا
ً
ستيغ ً
قػيا في تعديد
كبيخ مغ السشطسات البحثية الحكػمية العاممة في إشار دولي .تستمظ الجامعة بالفعل ً
تقميجا ً
الخوابط مع الرشاعة والذخكات بكل بداشة في حجيقة أوكدفػرد لمعمػـ  Oxford Science Parkيسكغ
أف تدتفيج مغ ثخوة الخبخة داخل الرخح الجامعي صاحب تختيب الشخبة مشح األزؿ والى اليػـ .وىشا نمسذ
مجػ فاعمية ىحا الييكل السدتحجث أيغ يدج الثغخة بيغ التعميع العالي والسجتسع االقترادؼ ويخبصيع

بعالقة رابح_رابح فكال القصاعيغ مدتفيج.

1

Oxford Science PK ,IBID.
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
ثانيا :أهػ هياكمها

تتكػف الحجيقة مغ لياكل متعجدة (أنطخ السمحق  )1-3مسا يدسح بتصػيخ الذخكات السشتدبة.
ويعدز مكانتيا كسداىع رئيدي في االستخاتيجية الرشاعية لمحكػمة ،ويقجر التسيد العمسي في TOSP
والتدامو شػيل األجل باالبتكار وريادة األعساؿ في أكدفػرد ومغ بيغ ىحه اليياكل:
 .1السخافق:

معا في ليكل مشدجع
تػفخ حجيقة أوكدفػرد لمعمػـ نقصة محػرية حيث تعسل الجامعات والذخكات ً
وصجيق لمبيئة ومػشغ مدؤوؿ بيجؼ تعطيع عائجات االبتكار وريادة األعساؿ.
أ .مختبخ مدتجاـ وصجيق لمبيئة

يعسل ىحا السختبخ عمى أف يغيخ مدتقبل التشسية داخل أكدفػرد لمعمػـ فيػ واحج مغ أكثخ بيئات

تأثيخ في السسمكة الستحجة .تحت شعار "مغ ىشا يسكشظ اكتذاؼ السديج"
العمػـ والتكشػلػجيا واألعساؿ ًا
جػا مغ االكتذاؼ واالبتكار حتى تددىخ السذارؼ ،إيسانشا مغ الحجيقة أنو لكي
يػاصل ىحا السختبخ تػفيخ ً
تددىخ األعساؿ فيي بحاجة إلى مكاف يميع اإلبجاع والتعاوف ،حيث تكػف رفالية السػضف ىي األولػية

يسكغ السقاوؿ أو
القرػػ ،يتسيد ىحا السختبخ بأف كل ما يتعمق ببشائو وبيئتو في متشاوؿ اليج .كل ىحا ّ
الصالب مغ التخكيد عمى عسمو مع مداحة خزخاء عامة إلضفاء اإلحداس باالحتػاء ،كسا يتجفق ضػء
الذسذ عبخ السػقع خالؿ الشيار ،مسا يزسغ تجخبة مستعة لجسيع السدتخجميغ وتخشيج الصاقة .مغ خالؿ

االبتكار نرل الى االكتذاؼ ثع نبشي ونذكل ونفيع العالع الحؼ نعير فيو كسا يعدز التعاوف والذخاكة بيغ

عالسيا .إنيا حكيقة أف أداء الصالب وأعزاء ىيئة التجريذ والسػضفيغ أفزل
الجامعة والسجتسع بيئة رائجة
ً
أيزا .إنيا تػفخ الصاقة وتقمل مغ تكاليف
في السباني السخيحة .ولكغ السباني الحكية اليػـ تقجـ مدايا أخخػ ً
التذغيل وتقمز برستظ البيئية وتحدغ صػرتظ العالسية .حخـ جامعي فعاؿ ومدتجاـ يجحب العقػؿ

السذخقة والجعع السالي  -شخياف الحياة لمتعميع العالي ومخاكد الجعع.

1

ب .حاضشة الذخكات الشاشئة : STARTUP INCUBATOR

تعسل الحاضشة عمى مداعجة أصحاب األفكار إليجاد الجعع الحؼ تحتاجو والسشاسب لسػاجية

التحجيات السحجدة لسذخوعو .حاضشة الذخكات الشاشئة مجانية وتدتيجؼ األعزاء الحالييغ واألعزاء
الدابقيغ في جامعة أكدفػرد الخاغبيغ في بجء أو تشسية السذاريع التي يقػدىا رواد األعساؿ .الحاضشة

ناشئا تتخاوح مغ السجاؿ الصبي إلى تحميل
تعسل مشح  2011وقامت باستكباؿ أكثخ مغ 80
مذخوعا ً
ً
بيانات الػسائط االجتساعية ....،قامت الحاضشة بجعسيع وعسمػا معيع عمى تصػيخ السشتجات واالشالؽ

التجارؼ األولي كسا أف دعع الحاضشة لسذاريع مبتكخة ساىع في جحب أكثخ مغ  70مميػف دوالر مغ
Site officiel d’entreprise Perkinswill : https://perkinswill.com/project/the-oxford-science-park/
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
أيزا
مجسػعة مغ السرادر العامة والخاصة فيي عادة ما تجعع السؤسديغ مغ مخحمة الفكخة ،ولكشيا ً

نزجا بشجاح .فقج قامت ببشاء بخنامجا مغ األلف
تأخح في االعتبار وتعسل عمى تدخيع السذاريع األكثخ
ً
قادر عمى العسل بجواـ كامل في
إلى الياء لبيئة أكاديسية – فيي تجرؾ أف صاحب الفكخة قج ال يكػف ًا

مذخوعو مشح اليػـ األوؿ فقامت بإعجاد عسميتيا وليكميا الستيعاب ذلظ.

1

ت .جائدة الحجيقة لالبتكار: The Oxford Science Park Innovation Award

الجائدة مفتػحة ألؼ مشطسة بغس الشطخ عغ حجسيا أو قصاعيا ،بسا في ذلظ الذخكات الشاشئة

أو الذخكات القائسة .يبحث الحكاـ عغ دليل عمى التصػيخ السقجـ خالؿ الدشػات الثالث الدابقة لتقجيسو

لمسشتج أو لمعسمية أو لمخجمة أو لصخيقة عسل مبتكخة .كسا يجب إثبات أف لالبتكار فائجة قابمة لمكياس،

سػاء كانت لفعمية أو متػقعة ،باإلضافة الى مؤشخات األداء الخئيدية لمسشطسة الستقجمة .ويسكغ أف تكػف

في أحج السجاالت :تصػيخ سػؽ ججيج ،زيادة السبيعات ،تقميل التكمفة ،تخشيج استخجاـ الصاقة أو تخفيس

اضحا
اليجر ،زيادة رضا العسالء ،زيادة كفاءة السػضفيغ ورضاىع .يجب أف تقجـ التصبيقات
ً
وصفا و ً
لالبتكار وخمفيتو وإضيار خصة لمتشفيح والتصػيخ السدتسخ .يقػـ الحكاـ بالسػازنة بيغ حجع االبتكار
وشسػحو مع حجع ونصاؽ ونزج العسل.

2

 .2السشذآت الستبشاة:

تشتقل السؤسدات إلى أحجث ليكل بالجامعة حجيقة اوكدفػرد لمعمػـ لتػسيع قجرات البحث والتصػيخ

فييا ومغ أىع السؤسدات التي تعسل كجافع محفد لمسؤسدات الرغيخة مغ خالؿ العسل التعاوني وبخامج
السشاولة ونحكخ مشيا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ:
أ:Enara Bio .

تدتفيج شخكة التكشػلػجيا الحيػية مغ اكتذافيا الخاص بسدتكبالت الخاليا التائية لتقجيع العالجات

السشاعية السدتيجفة لمدخشاف ،بعج تػسعيا واالنتقاؿ مغ  Oxford BioEscalatorإلى مبشى

 Bellhouseالججيج في  .The Oxford Science Parkوالتي تستمظ أحج أكبخ مخاكد االبتكار الصبي

استعجادا لشسػىا السدتقبمي وشسػحيا لتحػيل رعاية مخضى الدخشاف .سيسكغ
الحيػؼ في السسمكة الستحجة
ً
مخفق البحث السخرز لمذخكة في الحجيقة مغ تدخيع التصػيخ قبل الدخيخؼ لبخنامج العالج بالخاليا
التائية الخئيدي الحؼ يدتيجؼ مخضى الدخشاف مع استسخار بحػثيا الكتذاؼ مزجات الدخشاف الججيجة

والعالج السشاعي.

3

ب:Nanopore Technologies .
1

Site officiel de l’incubateur : https://innovation.ox.ac.uk/startupincubator/ , consulté le 07/09/2020.
Site officiel de prix: https://www.oxfordshirebusinessawards.co.uk/the-awards/innovation , consulté le
06/09/2020.
3
Site officiel d’entreprise : https://enarabio.com/about , consulté le : 03/09/2020.
2
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
تأسدت الذخكة في عاـ  2005مشبثقة عغ حجيقة أكدفػرد لمعمػـ بػاسصة Hagan Bayley
اعتبار مغ عاـ ،2014
ًا
و Gordon Sangheraو ،Spike Willcocksبتسػيل أولي مغ .IP Group
جسعت الذخكة أكثخ مغ  250مميػف جشيو إستخليشي مغ االستثسار في مجاؿ التكشػلػجيا العالية أيغ تقػـ
بتصػيخ وبيع مشتجات التدمدل الشانػؼ( بسا في ذلظ جياز تدمدل الحسس الشػوؼ السحسػؿ)MinION ،

لمتحميل اإللكتخوني السباشخ لمجديئات السفخدة.

1

 .3الحديقة واالبتكار:

تػضح الخصة االستخاتيجية لجامعة أكدفػرد رؤية الجامعة مغ خالؿ اشائيا لحجيقة أوكدفػرد لمعمػـ
وىي كالتالي" :سشعسل كػحجة واحجة أكدفػرد تجسع مػضفييا وشالبيا وخخجييا وكمياتيا وأقداميا لتػفيخ

أبحاث وتعميع عمى مدتػػ عالسي وتحػيل األفكار الػاعجة لسذاريع عمى أرض الػاقع سشفعل ذلظ بصخؽ
تعػد بالشفع عمى السجتسع عمى السدتػػ السحمي واإلقميسي والػششي والعالسي" يداىع ابتكار حجيقة

أوكدفػرد لمعمػـ في تحقيق السشفعة السجتسعية لمجامعة مغ خالؿ العسل مع السػضفيغ والصالب لتصبيق

عالسيا مع
خبخاتيع وأبحاثيع لجييا رؤية جديئة تشعكذ في مبانييا خاصة" :نطاـ إيكػلػجي لالبتكار رائج
ً
2
وجػد جامعة أكدفػرد في قمبو .وتكسغ عػائج االبتكار لجامعة أكدفػرد في:


30.8مميػف جشيو إستخليشي إجسالي اإليخادات في عاـ  18.2( 2020مميػف جشيو إستخليشي في

عاـ )2019

 عاد  16.6مميػف جشيو إستخليشي إلى جامعة أكدفػرد وباحثييا في عاـ  9.2( 2020مميػف جشيو
إستخليشي في عاـ )2019




19شخكة ججيجة أنذأتيا في  23( 2020في )2019
846صفقة في  1002( 2020في )2019

 إدارة  4793بخاءة اختخاع وشمبات بخاءة اختخاع بذأف اختخاعات أكدفػرد ( 4312في عاـ )2019

ويبقى أىع انجاز لمجامعة عمى االشالؽ ىػ لقاح كػرونا فيخوس كػفيج  19السدتجج والحؼ تعسل

عميو جامعة أكدفػرد ( )Oxford Universityوشخكة األدوية "أست اخزيشيكا" ( ،)AstraZenecaبالشطخ
لمشتائج اإليجابية التي أضيختيا السخاحل األولى الختبار ىحا المقاح ،وألنو كاف الخىاف األوؿ في العالع

لسػاجية الفيخوس .ويقع مخكد االبتكار الستخرز في ترشيع المقاحات ( )VMICفي السسمكة الستحجة

في مجسع أكدفػرد لمعمػـ ( ،)TOSPيقع  VMICفي قصعة أرض ججيجة بالقخب مغ مخكد ،Magdalen
مػشغ العجيج مغ الذخكات الرغيخة والستػسصة ،ويعالج  VMICبكيسة  66مميػف جشيو إستخليشي الفجػة

 تمٍٕخ اٌدضٌئبد ِتٕبٍ٘خ اٌظغش أ ٚتمٍٕخ اٌظغبئش أ ٚتمٍٕخ إٌبٔ ً٘ ٛاٌؼٍُ اٌزي ٌٙتُ ثذساعخ ِؼبٌدخ اٌّبدح ػٍى اٌّمٍبط اٌزسي ٚاٌدضٌئً .تٙتُ تمٍٕخ
إٌبٔ ٛثبثتىبس تمٍٕبد ٚٚعبئً خذٌذح تمبط أثؼبد٘ب ثبٌٕبِٔٛتش  ٛ٘ٚخضء ِٓ األٌف ِٓ اٌٍّىشِٚتش أي خضء ِٓ اٌٍٍّ ِٓ ْٛاٌٍٍٍّّتش.
1
Site officiel d’entreprise : https://nanoporetech.com/ , consulté le : 03/09/2020.
2
Oxford Science PK ,IBID.
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
في السسمكة الستحجة في السخحمة األخيخة مغ تصػيخ عسمية ترشيع المقاح السشتطخ شخحو في مارس
.2021
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الفصل الثالث :دور المدن العلمية في دعن جودة التعلين العالي  -حديقة أوكسفورد للعلوم بالمملكة
المتحدة-
خالصة:
مسا سبق تعتبخ الجامعات في الػقت الحاضخ مغ أىع مؤسدات إنتاج السعخفة ،وىي اليػـ مفتاح
التقجـ والشسػ في أؼ بمج مغ البمجاف ،وىحا يدتجعي مشا ضخورة الشطخ الجاد في كيفية تصػيخ قجرات
الجامعات ومؤسدات التعميع العالي في الجدائخ ،وتحجيث السشاىج التعميسية ،والصخؽ البيجاغػجية ،لكي
تتحػؿ مغ مجخد مؤسدات ناقمة لمسعخفة إلى مؤسدات مشتجة ليا ،وذلظ بجعسيا بذكل كبيخ ومدتسخ،

لكي تذارؾ بفاعمية في إنتاج السعخفة عسػما ،والسعخفة العمسية خرػصا ،وتصػيخىا ،واستخجاميا في

التعميع والتعمع القائع عمى البحث واالستقراء ،والتعميع السختكد عمى حل السذكالت  ،وتصػيخ التقشيات أو
التكشػلػجيا السالئسة ،واستخجاـ ذلظ كمو في زيادة اإلنتاجية وأحجاث التشسية الػششية الذاممة والسدتجامة.

يشدجع ىحا التػجو مع تغييخات أوسع تجخؼ داخل قصاع التعميع في السسمكة الستحجة إذ تبتعج

الجامعات عغ االستخاتيجيات السؤسدية .الستسثمة باستكباؿ الصالب والتػجو نحػ ما ىػ أوسع عبخ تكامل

التعميع والبحث وتأكيج انفتاح شالب السسمكة الستحجة عمى أبعاد دولية في تعمسيع .والتعميع العابخ الحجود

ىػ جدء مغ ىحا التغيخ العالسي األوسع لترل الى وضيفة أحجث وىي االنفتاح عمى السحيط االقترادؼ
مغ خالؿ الحجيقة العمسية أوكدفػرد التي تعج قفدة نػعية لمجامعة.

وقج قجـ ىحا الفرل نطخة شاممو عغ الجور التشسػؼ لسؤسدات التعميع العالي لسا تشدجع مع القصاع

الخاص وتشذأ معو عالقات شخاكة فعالة وناجحة فمقاح كػرونا الحؼ أشمقتو حجيقة العمػـ بأوكدفػرد ىػ
أكبخ دليل عمى نجاح ىحه اليياكل في مػاجية السذاكل التي تعاني مشيا الجوؿ اقتراديا أو اجتساعيا

وحتى بيئيا.
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-

امفصل امرابع :دور املدن امعلمية يف دمع
الابتاكر -واحة امس يليكون ابلإمارات امعربية
املتحدة-
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-

تسييد:

في حكيقة األمخ ليذ ىشاؾ حجود لمشفع العاـ مغ االبتكار؛ فسشو ما يدعى إلى تحديغ اإلنتاج

الدراعي لمغحاء والسمبذ ،ومشو ما يؤدؼ إلى تحديغ إنتاج السرانع أو اخت اخع ما يديل عسل اإلنداف .
ومشو كحلظ ما يديل نقل السشتجات أو ترجيخىا ،ومشو ما يداىع في الحج مغ استخجاـ الصاقة في السدرعة

أيزا ما يدعى إلى تحديغ مػاد البشاء ،إعجاد البخامج الججيجة التي تتحكع في
والسرشع والبيت ومشو ً
الكسبيػتخ ومذتقات التكشػلػجيا األخخػ ،وكحلظ ما يداىع في تحديغ بيئة معيذة اإلنداف .لكل ىحه

األسباب يجب التخكيد عمى االبتكار ،حيث إف نتائجو ممسػسة لمسػاشغ العادؼ ،وترب مباشخة في شخيق

يؤدؼ إلى ازدىار االقتراد الػششي .وما سيقجمو الفرل الخابع مغ دراستشا ىػ االبتكار كسخخج أساسي
لمسجف العمسية وكبعج مغ أبعاد التشسية التكشػلػجية السدتجامة.

سيأتي ىحا الفرل لتأكيج أف السجف العمسية والتقشية ىي السرجر األوؿ لبلبتكار عالسيا ،فالسبحث

األوؿ سيتشاوؿ مالية االبتكار ثع مرادره لشرل الى السجف العمسية كأىع مرجر لو ،ثع السبحث الثاني

سيقجـ واحة الديميكػف بإمارة دبي كسثاؿ حي عمى االبتكار التكشػلػجي وىػ البعج األخيخ لمتشسية
التكشػلػجية السدتجامة ،وأخي اخ السبحث الثالث الحؼ سيعخض تحميل تفريمي لجولة االمارات الستحجة
كعشػاف لبلبتكار مغ خبلؿ عجة مؤشخات عالسية كسؤشخ االبتكار ومؤشخ التشافدية العالسية وعخض
الستخاتيجيتيا الػششية لبلبتكار وانجازاتيا في ىحا الدياؽ.

الفصل الرابع

• المبحث األول :االبتكار :التأصيل النظري
• المبحث الثاني :االمارات المتحدة عنوان االبتكار
• المبحث الثالث :واحة السيليكون بيئة الريادة االبتكارية
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-

السبحث األول :االبتكار :التأصيل الشظري

تيجؼ االقتراديات الداعية لمشجاح الى تشسية القجرة عمى االبتكار لجوره في تصػيخىا ،و مغ ىشا

البج مغ تعخيف االبتكار ،و تحجيج مجػ الحاجة اليو ،و خرائرو ،و البيئة السشاسبة لو .كسا يتع تشاوؿ

كيف يسكغ لبلبتكار أف يحفد الشسػ االقترادؼ تحفي اد ىائبل والبخاءات التي ىي مغ أسذ االبتكار

السدتجاـ وقج تكػف الخصػة األولى لتحقيق التشسية التكشػلػجية السدتجامة .وسيقجـ ىحا السبحث مغ خبلؿ
مصالبو الثبلث مالية االبتكار ومخاحل العسمية االبتكارية وصػال الى دور ىحا الشذاط في تحقيق التشسية

التكشػلػجية السدتجامة.

السطمب األول :ماهية االبتكار
تتعجد تعخيفات االبتكار وفقاً لمسجارس الفكخّية ،ووجيات نطخ الباحثيغ ،واتجاىاتيع ،حيث تع
اء
بشاء عمى الدسات السحجدة لمذخرية سػ ً
تعخيف االبتكار وفقاً العتبارات عجيجة ،ومغ تعخيفات االبتكار ً
كانت صفات عقمية أـ وججانية ما جاء بو سيسبدػف ،حيث عخؼ االبتكار بأنو ما يبجيو السخء مغ قجر ٍ
ات
ّ
ّ
نيج ججيج في التفكيخ ،وأشار إلى ّأنو عشج االىتساـ باالبتكار
لمتخمز مغ نسط التفكيخ العادؼ ،واتّباع ٍ
يجب البحث عغ األشخاص الحيغ يسمكػف العقػؿ القادرة عمى البحث والتصػيخ والتأليف ،و ّأنو عشج مشاقذة
مػضػع االبتكار ومعشاه يجب أخح الخياؿ ،واالختخاع ،واالكتذاؼ وحب االستصبلع بعيغ االعتبار.
أوال :مفيهم االبتكار

استحػذ مفيػـ االبتكار عمى اىتساـ األكاديسييغ والباحثيغ في كل السؤتسخات التعميسية عخبيا
وعالسيا ،وقج أضحى االبتكار احج سبل تصػيخ التعميع مغ خبلؿ مشاقذة أفكار متججدة ومبادرات رائجة

طسة مغ قبميع وسشتصخؽ
وعبخ التػصيات التي تشتجيا العجيج مغ الػرشات التي تجسع خبخاء عالسييغ والسش ّ

الى مفيػمو.

.1

تعريفو لغهيا:

يعخؼ االبتكار بأنو وسيمة إليجاد حمػؿ ججيجة لمتحجيات التي نػاجييا ،كسا يعخؼ بأنو أؼ فكخ أو

سمػؾ أو شيء ما ججيج وألنو يختمف نػعيا عغ األشكاؿ القائسة ،وىػ ايزا مبلحطة وتػليج أفكار ججيجة
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
مغ خبلؿ تػافخ وجيات نطخ متبايشة وتشديق األفعاؿ الزخورية لتشفيح ىحه األفكار وتخجستيا إلى

ابتكارات.

االبتكار في قامػس المغة العخبية ناتجة مغ الفعل بكخ ،واالسع بكخ والجسع أبكار ،وابتكخ الذيء أؼ
ِ
ِِ
ُعمِ َغ َعغ ْابِت َك ٍار َجِج ٍيج:
استػلى باكػرتو ،و الباكػرة ىي أوؿ الذيء .ا ْبت َكار [ب ؾ ر]( .مرجر .ا ْبتَ َك َخ) أ ْ
ِ ٍ
ات جِجيج ٍة" َلو الُقجرة عَمى ابِت َك ِار اْلسع ِاني :عَمى ِإ ْن َذ ِ
ض َّ
اء
اعِ ،ا ْبِت َج ٍ
اخِت َخ ٍ
َع ِغ ْ
َ
الج ْولِ ُّي ِب ْابت َك َار َ َ ُ ْ َ ُ َ
اع"َ .ي ُع ُّج اْل َس ْع ِخ ُ
ْ
ََ
ٍ 1
م َع ٍ
اف َغ ْي ِخ َم ْألُػَف ٍة َو َغ ْي ِخ ُمتََج ِاوَلة .
َ
االبتكار كمسة متخجسة مغ المغة اإلنجميدية " ،"Innovationومعشاىا الّمغػؼ تقجيع شيء ججيج؛ فكخة أو
2

شخيقة أو غيخىا.

 .2تعريفو اصطالحا:

يعتبخ جػزيف شامبيتخ " "Joseph Schumpeterمغ ّأوؿ الباحثيغ في االبتكار ،وتخجع
بأف االبجاع ىػ
فخؽ بيغ االبجاع " "Inventionواالبتكار "ّ ،"Innovation
اجتياداتو لدشة 1912ـ؛ حيث ّ
ترػر ما ىػ ججيج ،بيشسا االبتكار ىػ إنداؿ ىحا الترػر إلى التشفيح والسسارسة وتحقيق مكاسب مشو ،وىػ
ّ
يسثل حدبو محخكا حيػيا لمشسػ االقتراد ،كسا يخػ ّأنو يحرل مغ خبلؿ السقاوالتية أؼ ابتكار خجمة أو
السؤسدة أو مغ خبلؿ مسارسة روتيشية ألنذصة البحث والتّصػيخ .وىػ ال َيعتبخ
مشتػج مغ شخؼ صاحب
ّ
كل تججيج ابتكا ار إال إذا أحجث تغيي اخ معتب اخ في خرائز السشتج ،وتكاليفو ،واستعسالو.3

عخؼ سبيخماف ( )1931العقل السبتكخ عمى أنو العقل الحػ يتسكغ مغ الػصػؿ لحمػؿ
وقج ّ
ججيجة وأصيمة لسذكبلت لع يدبقو غيخه إلييا بسعشى أنو العقل الحػ يدتصيع إنتاج الججيج واألصيل.

واإلنداف السبتكخ ىػ الذخز الحػ يدبق غيخه مغ أفخاد مجتسعو في مجاؿ تقجيع األفكار السدتحجثو
وتبشييا وإختبارىا.

4

الشيج العمسية والتكشػلػجية
أما السشطسة العالسية لمتعاوف والتشسية فتعخفو عمى أنو :مجسػعة مغ ُ
والتشطيسية والسالية والتجارية التي تؤدؼ ،أو يتػقع أف تؤدؼ إلى تحقيق مشتجات أو عسميات ججيجة

حدشة.
تكشػلػجياً أو ُم َّ

تعخيف دالتساف وىػلباؾ :وقج استخجـ دالتساف  Daltman Ducanوىػلباؾ : Holbekاالبتكار

أف االبتكار عسمية تذتسل عمى اإلبجاع ،وىي عسمية قخيبة مغ االختخاع،
في ثبلث محصات مختمفة ،أوليا ّ
أف االبتكار ىػ عبارة عغ عسمية إبجاعية؛ يشتج عشيا ترػ اًر ججيجاً لحل مذكمة معيشة ،وفي
وقج ورد عشيع ّ
1

خجراْ ِطؼٛدِ ،ؼدُ اٌرائذ ،دار اٌؼٍُ ٌٍّبل ،1992 ،ٓ١٠ص.42

2 Oxford learnenr's pocket ditionary, 2008, p 229.
3 Blackwell, K. et Fazzina, D. Open innovation: Facts, fiction, and future. Tolland : A Nerac Publication,
2008,p15.
4 Delphine Manceau, Valérie Moatti and Julie Fabbri, Open innovation: What’s behine the buzz word? 22
November, ESCP: Europe & Accenture, 2011,p 4.
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
السحصة الثانية استخجمػا مرصمح االبتكار بػصفو جدءاً ىاماً مغ ثقافة الفخد أو الجساعة التي تتبشى

أف االبتكار يعشي التججيج برخؼ الشطخ عغ
العسمية االبتكارية واإلبجاعية ،وفي السحصة األخيخة قالػا ّ
الػسيمة السدتحجمة في ذلظ.
تعخيف تذيخميخىػرف  : Shermerhorn.R.Jاالبتكار عمى ّأنو إيجاد ٍ
وخبلقة ،ومغ
أفكار ججيجة ّ
ثع تصبيقيا ومسارستيا ،وقج خمز إلى تػسيع مفيػـ االبتكار ليبجأ مغ الفكخة ،ومغ ثع تصبيقيا لتشتقل إلى

حيد التشافذ.
حيد اإلنتاج والسسارسة ،وأخي اًخ انتقاليا إلى الدػؽ لتجخل ّ
ّ
أف االبتكار ىػ عسمية إدخاؿ تكشػلػجيا ججيجة عمى ٍ
أمخ ما،
تعخيف مايكل بػرتخ ّ : Michael Porter

ٍ
بأمػر مبتكخة في ذات الػقت.
مع الكياـ

أف االبتكار؛ ما ىػ ّإال التخمي عغ األمػر القجيسة إلحبلؿ ٍ
أمػر
تعخيف بيتخ دراكخ ّ : Drucker
وخبلقة مكانيا.
ججيجة ّ
ووفق ىحا السشحشى عخؼ تػرانذ  Torranceاالبتكار بأنو "عسمية تحدذ لمسذكبلت ،والػعي

بيا وبسػاشغ الزعف ،والفجػات

والتشافخ والشقز فييا ،وصياغة فخضيات ججيجة ،والتػصل إلى

ارتباشات ججيجة باستخجاـ السعمػمات الستػافخة ،والبحث عغ حمػؿ وتعجيل الفخضيات وإعادة فحريا عشج

المدوـ وتػصيل الشتائج.

1

ميسة ال بج مغ تػّفخىا حتى يكػف لبلبتكار معشى ،وىي
ّ
ميجت ىحه القاعجة الشطخية إلى عبلقة ّ
يعبخ مارؾ ماليشػسكي ""Mark Malinosky
العبلقة بيغ االبتكار وأداء
الرجد ّ
السؤسدة ،وفي ىحا ّ
ّ

"عسميا يعتبخ
وزميمو غايل بيخؼ ""Gail Perryمغ معيج بصاقة األداء الستػازف عغ االبتكار كسا يمي:
ّ
عسمية التفكيخ ،والتّقييع ،واالختيار،
الجاخمية
االبتكار ىجفا ضسغ
لمسؤسدة ...ويسكغ تعخيفو ّ
العسميات ّ
بأنو ّ
ّ
ّ
حدشة ،أو تشفيح بخنامج ججيج".
والتّصػيخ ،وتقجيع مشتجات وخجمات ججيجة أو ُم ّ
كسا يعتبخ االبتكار مرج ار لخمق الكيسة وتحقيق السيدة التشافدية لمسؤسدة االقترادية والتي ىي

تحقيق عائج مغ االستثسار يفػؽ متػسط عػائج السؤسدات التي تشذط في نفذ الرشاعة ،وىحا أيزا يجؿ
ويؤيج ىحا تذارلذ ىيل " "Charles Hillمغ جامعة واششصغ،
عمى العبلقة الػشيجة بيغ االبتكار واألداء؛ ّ
وزميمو غاريث جػند " "Gareth Jonesمغ جامعة تكداس؛ حيث ذك اخ أف االبتكار يؤدؼ لخمق الكيسة
مغ خبلؿ تقجيع مشتجات ججيجة أو تحديغ السشتجات الحالية ،مسا يجعل السدتيمظ يبلحع مشفعة ججيجة،

وىػ ما يتيح لمسؤسدة خيارات تدعيخ أكثخ ،ويسكغ مغ جية أخخػ تحديغ عسميات اإلنتاج مسا يدسح
بخفس التكمفة.

2

 1أحّذ طرطبر ٚضبرح حٍ ، ّٟ١حبضٕبد االػّبي اٌتمٕ١خ وآٌ١خ ٌذػُ االثتىبر ف ٟاٌّئضطبد اٌصغ١رح ٚاٌّتٛضطخ ،اٌٍّتم ٝاٌذ ٌٟٚحٛي اٌّمبٚالت١خ :
اٌتىٚ ٓ٠ٛفرص االػّبي ،أفر ،2013 ً٠ص ص.15-13
2

Hill, C. W., & Jones, G. R. Strategic management theory an integrated approach (9th ed.). USA: SouthWestern, Cengage Learning, 2010, p22.
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المتحدة-
من خالل التعاريف الدابقة ندتشتج أن االبتكار عسمية عقمية إنتاجية ،وال تتم ىذه العسمية

فجأة ،وإنسا ال بد أن تسر بعدة مراحل حتى يرل الفرد إلى األفكار أو الحمهل السبتكرة.
 .3الفروقات بين االبتكار ،االبداع والتغيير والتحدين واالختراع:

أ .اإلبجاع )(créativitéواالبتكار (innovation):االبتكار يتعمق باكتذاؼ فكخة ججيجة متسيدة ،أما
اإلبجاع فيتعمق بػضع ىحه الفكخة مػضع التشفيح عمى شكل عسمية أو مشتج (سمعة أو خجمة)

تقجميا السؤسدة لدبائشيا ،أؼ حتى يكػف االبتكار إبجاعا ال بج مغ أف تتػفخ مبلءمة بذخية وقجرة

عمى اإلنتاج فبل يكفي أف تكػف لجػ السبتكخ فكخة ،بل يجب أف تقتشع السؤسدة بيا وتعسل عمى

تشفيحىا.

ب .التحديغ) : (improvementىػ أخخ عسمية تتع في االبتكار أؼ السخحمة البعجية لع أيغ يتع
فييا ادخاؿ التحديشات والتعجيبلت الرغيخة أو الكبيخة عمى العسميات السبتكخة والسشتجات الججيجة

بسا يجعميا أكثخ كفاءة ومبلئسة في االستخجاـ حتى تتساشى مع الػضع الخاىغ.

-اإلبجاع والتغييخ :يكػف التغييخ إبجاعا إذا كاف ىحا التغييخ تشطيسيا ونقرج بحلظ التغييخات اإلدارية

السخصصة بذكل رسسي وتسذ السؤسدة ككل أو بعس أقداميا.

وىشا االبتكار وليذ االبجاع الف السديخيغ ليدػا كميع قادريغ عمى تخجسة وتصبيق األفكار السبتكخة

الى ابجاعات عمى أرض الػاقع.

يسكغ قياس اىسية االختخاع مغ خبلؿ اربعة ابعاد تتسثل في االثخ التقشي واالثخ االقترادؼ وىحا في

الساضي والسدتقبل ،فاذا نطخنا الى االىسية التقشية في الساضي فيسكغ قياسيا بسجػ حل االختخاع لمسذاكل

التقشية ،ليحا نجج اف ىشاؾ اختخاعات أعطع مغ اخخػ .اما بالشدبة لؤلىسية التقشية في السدتقبل في فيي
مختبصة باالختخاعات السدتقبمية اؼ التي تقػـ بتصػيخىا او تحييشيا او استبجاليا في بعس االحياف .اما

بالشدبة لؤلىسية االقترادية في الساضي فيي مختبصة بالتكمفة ومجػ اىسية السػارد السدتخجمة لمػصػؿ
الى ىحا االختخاع .اما االىسية االقترادية السدتقبمية فيي مختبصة بالدمع والخجمات الججيجة او مجػ قجرة

االختخاع عمى تخفيس التكاليف.

1

ثانيا :مرادر االبتكار

أشار بيتخ دراكخ – األب الخوحي لعمع اإلدارة وريادة األعساؿ – إلى سبعة مرادر لبلبتكار

بػصفو نذاشا مشطسا ورشيجا وىي:2

1ػجذ اٌٛح١ذ صرارِخ ،االثذاع ف ٟاٌّئضطبد اٌصغ١رح ٚاٌّصغرح ٚدٚرٖ ف ٟاٌرفغ ِٓ لذرتٙب اٌتٕبفط١خِ ،ذاخٍخ ٌٍٍّتم ٝاٌٛطٕ ٟاٌثبٔ ٟحٛي
اٌّئضطبد اٌصغ١رح ٚاٌّتٛضطخ ٚاٌتّٕ١خ ٚالغ ٚآفبق ،خبِؼخ أَ اٌجٛال ،2012 ،ٟص.10
2دمحم لر٠ش . ٟصفبء ث١بض . ٟاالثتىبر اٌتىٌٕٛٛخ ٟف ٟاٌّئضطبد أٔٛاػِٗ ،صبدرٖٚ ،اٌؼٛاًِ اٌّئثرح فِ ،ٗ١دٍخ دراضبد التصبد٠خ ،خبِؼخ ز٠بْ
ػبشٛر اٌدٍفخ ،اٌؼذد  ،11ص .285-284
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المتحدة-
 .1السرجر الفجائي أو غيخ الستػقع :ويذتسل ىحا السرجر عمى ما يأتي :الشجاح الفجائي ،والفذل
غيخ الستػقع ،والحجث الخارجي الفجائي.

 .2مرجر التعارض بيغ الػاقع والسفتخض :إذ يكػف ىحا التعارض مؤش اخ عمى فخصة لبلبتكار.

ويزع ىحا السرجر :الػقائع اإلقترادية الستعارضة (كتعارض الصمب الستدايج مع غياب الخبحية)،

وتعارض الػاقع واالفتخاضات الستعمقة بو ،التعارض بيغ قيع السدتيمكيغ وتػقعاتيع السجركة والػاقعية،

والتعارض داخل تشاغع الصخيقة ومشصقيا وإيقاعيا.

 .3االبتكار عمى أساس الحاجة  :لسعالجة سمدمة مغ العسميات (الحاجة الى شخيقة) ،فالحاجة أـ
االختخاع ،وبالتالي فإنيا تسثل فخصة كبخػ لبلبتكار.

 .4بشية الرشاعة والدػؽ :البج لمدػؽ أف يتغيخ سػاء أكاف ذلظ بفعل السشافدة أـ التغيخ في حاجات
الدبائغ وتػقعاتيع .وىحا التغيخ يعج فخصة ابتكارية عطيسة .ويزع ىحا السرجر االستجابة

لمتغيخ ،والتشبؤ بالفخصة ،ومؤشخات تغيخ الرشاعة.
الدخيعة ّ
 .5العػامل الدكانية :وىي التحػالت التي تص أخ عمى الدكاف ،وحجسيع وليكل أعسارىع ،وتػزيعيع

حدب العسل ومدتػػ التعميع والجخل .فالتغيخ في العػامل الدكانية يأتي بتغيخات تسثل فخصا مغ
أجل االبتكار ،ويؤدؼ إلى فتح أسػاؽ وقصاعات تجارية ججيجة.

 .6تبجؿ اإلدراؾ والخؤية :يسكغ لتبجؿ إدراؾ األفخاد ورؤيتيع في السجتسع أف يحسل معو فخصا
عطيسة لبلبتكار ،ويعج تػقيت ذلظ في الكثيخ مغ األحياف مدألة جػىخية .واألىع مغ ذلظ أف
يأتي االبتكار في التػقيت السبلئع ،مع قجرة عمى التسييد بيغ الرخعة والتبجؿ الحكيقي ،الحؼ

يسثل الدػؽ الفعمية والفخصة الحكيكية.

 .7السعخفة الججيجة :يسثل االبتكار القائع عمى السعخفة بكل تجمياتيا العمسية والتقشية واالجتساعية
مرج اًر عطيساً لئلتياف باألفكار والسشتجات والخجمات والسذخوعات الججيجة.

السطمب الثاني :مراحل العسمية االبتكارية وعهامل نجاعتيا

االبتكار ىػ ضاىخة معقجة تتصمب خرائز محجدة ،مالية ،تقشية ،بذخية ال سيسا فيسا يتعمق

بالتكػيغ ،السخافقة ،اليياكل...الخ .تسثل ىحه الذخوط الجعامات األساسية التي تداىع في اكتداب الخوح
السقاوالتية ،السبادرة ،اإلدراؾ الجيج لمخصخ والفخص الستاحة مغ شخؼ السبتكخ ولحا عميشا تػضيح مخاحل

العسمية واالبتكارية والبيئة السداعجة عمى نسػ السبادرة تجاه االبتكار.
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المتحدة-
أوال :مراحل العسمية االبتكارية
يعتبخ االبتكار وليج عجة عػامل أىسيا الحاجة لخمق ميدة تشافدية بالخخوج بأساليب وتقشيات مغ شأنيا

الخفع مغ مدتػػ أداء الػحجات االقترادية وكفاءتيا وفعاليتيا في تحقيق أىجافيا ويسخ بعجة مخاحل نحكخ
كالتالي:

1

 .1مخحمة اإلعجاد:

بسا أف االبتكار ال يأتي مغ عجـ فإف السبتكخ يمجأ إلى الػاقع بذكيو السادؼ والسعشػؼ .ففي ميجاف

العمع والتكشػلػجيا يخجع السبتكخ إلى مختمف الشطخيات والجراسات فيجسع مشيا ما يكػف لجيو فكخة أولية
يشصمق مشيا وال يسكششا ىشا تحجيج قػاعج معيشة لمكياـ بيحه السخحمة ألنيا تختمف مغ مػقف آلخخ وما يقاؿ

عغ ميجاف العمػـ والتكشػلػجيا يسكغ تعسيسو عمى مياديغ أخخػ كالفغ واألدب وغيخىا مغ مياديغ الشذاط

بأؼ مغ األمػر اإليجابية
اإلنداني وباخترار فإنو سعيج أوكيل :االبتكار ىػ عبارة عغ عسمية متعمقة ٍّ
التي تدتجج عمى شخؽ وأساليب اإلنتاج وإلى السشتجات عمى اختبلؼ أنػاعيا ،كسا يؤكج محسػد البريػني
( …« )1964يقرج بالتحزيخ كل ما يقػـ بو الفشاف مغ دراسات ورسػـ تسييجية واستصبلع ومبلحطة
وقخاءة وزيارات وفحز لمصبيعػة والتدجيل األولي بسختمػف وسائمو لمػصػؿ إلى تحجيج معالع البشاء الحؼ

سيتجو إلى تذييجه إف التحزيخ ما ىػ إال خصػة بحث…» .
 .2مخحمة الكسػف (الحزانة):

بعج مخحمة اإلعجاد تأتي مباشخة مخحمة الكسػف كسخحمة الحقة وىي مخحمة تتع فييا عسمية محاكسة
الػقائع السجسعة مغ قبل السبتكخ حيث تختسخ السعمػمات والػقائع السختمفة في ذىشو حيث يبحؿ السبتكخ
جيجا عقميا ونفديا معتب اخ لسػاجية السػقف الحؼ يعالجو .وقج يتعخض السبتكخ إلى عكبات وإحباشات
تجعمو يعاني مغ تػتخات نفدية تبعجه عغ حل األشكاؿ وقج تصػؿ ىحه السجة أو تقرخ وفي بعس األحياف

يكػف الحل سخيعا ودوف أية صعػبة نفدية.
 .3مخحمة االستبرار:

ىي السخحمة الحاسسة في العسمية االبتكارية ألنيا تجعل السبتكخ مميسا بالحل الدخيع والسفاجئ

الحؼ ىػ شبيو بالػمزة أو الحجس إذ تأتي ىحه الػمزة أو ىحا الحجس ىكحا فجأة قج يكػف فييا السبتكخ
بعيجا كل البعج عغ السػضػع الحكيقي بل قج يكػف مذتغبل بشذاط آخخ ال يست برمة لمسذكمة.
 .4مخحمة التحقيق:

تعتبخ مخحمة االست برار الدابق ذكخىا مغ أىع السخاحل إذ يتبمػر فييا الحل السفاجئ غيخ أف
العسمية اإلبتكارية ال تتػقف عشج حج االستبرار الحؼ مغ خبللو نرل إلى حل األشكاؿ وإنسا ىشاؾ
 1خّ١ص أَ ٕ٘دٕس ،تدذد أ ٚتجذد ِمبرٔخ ث ٓ١أضرار االثتىبر ف ٟاٌشروبد األِر٠ى١خ ٚاألٚرٚث١خ ٚاٌ١بثبٔ١خ ،اصذار اٌشروخ اٌؼرث١خ ٌئلػبلَ
اٌؼٍّ(ٟشؼبع) ،اٌمب٘رح ،اٌطٕخ اٌراثؼخ ،اٌؼذد ٛٔ ،21فّجر ،1996ص.08
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المتحدة-
مخحمة أخخػ أىع وىي مخحمة تحقيق الحل وتشجرج ضسغ عسمية التقػيع ،إف مخحمة التحقيق تتزسغ عسبل

إجخائيا حيث يعسل السبتكخ عمى إحكاـ الخوابط بيغ العبلقات باإلضافة أحيانا و الححؼ أحيانا أخخػ
بسعشى أنيا «…تتزسغ االختبار التجخيبي لمفكخة السبتكخة».
ثانيا :عهامل نجاح العسمية االبتكارية

ترشف العػامل السؤثخة في االبتكار إلى ثبلث مجسػعات متخابصة ،وىي:

1

 .1العػامل الذخرية:

أف االبتكار يقترخ عمى شجيجؼ الحكاء فقطّ ،إال أنو يججر الحكخ أف االبتكار
يعتقج البعس ّ
ضاىخًة إندانية عامة ،وال تقترخ عمى فئة معيشة مغ الشاس ،وبالخغع مغ ذلظ فقج وجج العمساء والباحثيغ
أف السبتكخيغ يتسيدوف بعجد مغ الرفات السذتخكة ،ومشيا أنو لجييع حب استصبلع كبيخ ،كسا أنيع
ّ
يتحجوف معطع الصخؽ التقميجية في إنجاز األمػر ،ويخمقػف ترػر ٍ
ات ججيجة تداعجىع في حل السذكبلت

عادة ما تكػف بعيجة
ومػاجيتيا ،كسا يتسيدوف دائساً بأنيع يشطخوف خارج الرشجوؽ ،أؼ أف نطختيع لؤلمػر
ً
عادة ما تطيخ في السبتكخيغ أنيع يسيمػف إلى
السجػ ،ومغ الرفات والعػامل الذخرية األخخػ والتي
ً
التعقيج ،وال يسيمػف إلى الصخؽ الديمة والسألػفة في حل السذكبلت ،ويختمفػف بحلظ عغ األفخاد العادييغ
بتفكيخىع الخارج عغ السألػؼ .ويتسيد األشخاص السبتكخوف بحجسيع ،وىػ عبارة عغ عامل شخري يعبخ

عغ القجرة عمى االستبصاف الحاتي ،والشطخ بعيج السجػ إلى األمػر ،ويسكغ القػؿ أف الحجس يداعج األفخاد

عمى استخجاـ شاقتيع الكامشة ،ويتسيد السبتكخوف بديصخة حالة الذظ عمييع حيث إف الذظ ىػ ما يقػدىع
إلى التداؤالت غيخ السألػفة والتي تؤدؼ بيع إلى ابتكار األمػر الججيجة والػصػؿ إلى الشتيجة التي
يخيجونيا ،وخيخ مثاؿ عمى ذلظ ما تػصل إليو نيػتغ مغ شخحو األسئمة حػؿ سقػط التفاحة والتي قادت

إلى اكتذاؼ الجاذبية األرضية.

 .2العػامل التشطيسية:

إف األفخاد ال يعسمػف
تعج أىع العػامل التشطيسية التي تؤثخ في االبتكار استخاتيجية السؤسدة ،حيث ّ
ٍ
ٍ
بذكل كبيخ عمى مجػ ابتكارىع ،والججيخ
محيط تشطيسي مغ شأنو أف يؤثخ
في الفخاغ ،وإنسا يعسمػف داخل
أف ىشاؾ مؤسدات تتبع استخاتيجية التججيج ،ويكػف ابتكار األفخاد فييا ىػ الدبب في ميدتيا
بالحكخ ّ
التشافدية في األسػاؽ ،وىشاؾ مؤسدات تػجو ابتكار أفخادىا نحػ الحفاظ عمى الػضع الحالي ،وليذ نحػ

إف
التججيج والتسيد ،ومغ األمػر التشطيسية األخخػ السؤثّخة في ابتكار األفخاد العسل بخوح الفخيق ،حيث ّ
ٍ
بذكل فخدؼ؛ لسا يؤثخ إيجابياً في
االداء يكػف أفزل في حاؿ العسل ضسغ فخيق مشو في حاؿ العسل
تعديد االبتكار ودعسو .كسا ويتأثّخ ابتكار األفخاد في العامل السؤثخ في السؤسدة ،والحؼ مغ شأنو تحفيدىع

1

Chiraouni D, Chiesa V and Frattini F, Un raveling the process from closed to open innovation: evidence from
mature asset-intensive industries R&D Management, 40 (3), 2010, pp.222-225.
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
نحػ االبتكار أو إحباشيع ،ولحلظ يجب عمى السؤسدات أف تحخص كل الحخص عمى تػفيخ العػامل

السؤثخة التي تحفد األفخاد عمى ابتكار كل ما ىػ ججيج ،ومسا ال شظ فيو أيزاً أف إدارة السؤسدة وثقافتيا
ليا دور كبيخ وفعاؿ في التأثيخ عمى العسمية االبتكارية ،فيشاؾ الكيادة االبتكارية التي مغ شأنيا التحفيد

عمى االبتكار ،في حيغ أف الكيادة البيخوقخاشية تيجؼ لمحفاظ عمى الػضع الخاىغ فقط ،دوف الشطخ إلى

التججيج ،والججيخ بالحكخ أيزاً أف لبلتراالت داخل السؤسدة دو اًر ىاماً في التحفيد وزيادة كفاءة اآلداء،
ٍ
بديػلة ،مسا يديج
فالسؤسدة التي تتػفخ فييا سبل اتراالت سيمة بيغ األفخاد يذيع فييا تبادؿ السعمػمات
مغ كفاءة العامميغ ،ومسا يذجع عمى االبتكار ،عمى خبلؼ السؤسدات التي يكػف فييا االتراؿ بيغ

األفخاد محجوداً ،وبالتالي محجودية تشاقل البيانات والسعمػمات البلزمة لخمق كل ما ىػ ججيج.
 .3العػامل البيئية:

تمعب البيئة دو اًر ىاماً في االبتكار ،فيي إما أف تداعج الفخد عمى االبتكار ،وإما أف تحبصو وتقيجه ،ومغ

العػامل البيئية السؤثخة في العسمية االبتكارية العػامل االجتساعية والثقافية والتي تبجأ مغ األسخة ،ومشيا إلى

السؤسدات التعميسية والثقافية ،حيث إف لكل مشيا دو اًر كبي اًخ في التأثيخ عمى الفخد وشخيقة تفكيخه ،وتحفيده
عمى االبجاع مغ خبلؿ تخبيتو وتػجييو ثقافياً ،كسا أف لمعػامل الدياسية دو اًر ىاماً يتجمى في دعع الكيادات
الدياسية لبلبتكار في السجتسع ،وذلظ مغ خبلؿ تخريز الحػافد السادية والسعشػية وتذجيع قياـ

السؤسدات التشسػية والتعميسية والبحثية ،التي تداعج بجورىا عمى نسػ القجرات االبتكارية لجػ األفخاد.

يعتبخ نطاـ بخاءة االختخاع ونطاـ الحقػؽ السمكية الفكخية صاحب دور ىاـ في التذجيع عمى

االبتكار؛ حيث ّإنو يحسي حقػؽ السبتكخيغ ،كسا ويعصي لراحب االختخاع أو االبتكار الحق في احتكار
ما تػصل إليو وحسايتو مغ التقميج ،ويكػف ذلظ مغ خبلؿ شيادة أو وثيقة يتع مشحيا لمسبتكخ مغ ِقَبل
الييئات الخسسية ،ويتع فييا االعتخاؼ باالختخاع أو االبتكار ،ويستمظ بسػجبيا الفخد أو السؤسدة حق
السمكية لو ،أما دور الجامعات ومخاكد البحث فيتجمى في تعديد مكانة الباحثيغ والسبتكخيغ ،وفي تصػيخ

ما يستمكو السجتسع مغ تكشػلػجيا وابتكارات عمسية.

السطمب الثالث :االبتكار في خدمة التشسية التكشهلهجية
أضحى االبتكار مػجػد في كل مجاالت الحياة ،مثل الصب ،والسػاصبلت ،والتػاصل ،وتكشػلػجيا

السعمػمات .أما بالشدبة لمذباب ،فيعج االختخاؽ الػاسع ألجيدة الياتف السحسػؿ و الجخػؿ الستدايج لذبكة

اإلنتخنت أحج أىع التصػرات التكشػلػجية اليػـ .فيتيح االتراؿ باإلنتخنت ألؼ أحج الػصػؿ ألؼ نػع مغ

السعمػمات و يخبط الشاس ذوؼ االىتسامات السختمفة في العالع .وبالصبع فإف ليحا تأثي اخ ىائبل عمى كيفية
تػاصمشا مع بعزشا البعس -فيشاؾ البخيج اإللكتخوني ،وبخامج التػاصل االجتساعي ،ودردشات الفيجيػ،

فحتى العسمية التشسػية أصبحت تشدب الى االبتكار.

165
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المتحدة-
أوال :االبتكار في خدمة التعميم العالي
تبيغ اقتراديات السعخفة و خاصة لديادة الفجػة بيغ اقتراديات الجوؿ الستقجمة و الجوؿ الشامية

الى ضخورة االبتكار عمى مدتػػ الجامعات بسا انيا عسػد االقتراد لبلنتقاؿ بو مغ الشسػذج التقميجؼ
الزيق الى الشسػذج أكثخ حجاثة أساسو السعخفة و التقشيات.
 .1الجامعة واالبتكار:

تعتبخ الجامعات السشدق لمبحػث األساسية عمى السدتػػ الػششي ويشعقج عمييا دور حيػؼ

الستخجاـ وتػضيف البحػث والتكشػلػجيات ،وتؤكج استخجاميا الفعاؿ عمى السدتػػ السحمي والجولي.
ويكػف لمجامعات الجور األكبخ في االستخجاـ الحيػؼ لشتائج البحػث العامة واألساسية والتكشػلػجيا لزساف

رؤية أفزل عمى الرعيجيغ الػششي واألوروبي أو في جسيع أنحاء العالع في ضل زيادة دور االقتراد

العػلسى ،فبل بج مغ الجسع والتشديق بيغ العشاصخ الثبلثة لسثمث السعخفة  :وىي التعميع والبحث واالبتكار،
وليحه الغاية اعتسج مجمذ االتحاد األوروبي في سشة  2007قخار يؤكج عمى أىسية إدارة وحساية فعالة

لمسمكية الفكخية لتحديغ نقل السعخفة بيغ الجامعات ومخاكد البحػث والذخكات.
إف عمى الجوؿ أف تزسغ:

1

أ .أف جسيع الجامعات إعادة الشطخ فى كيفية االستفادة مغ البحػث العامة والشطخ في نقل السعخفة
بػصفيا ميسة إستخاتيجية؛

ب .تذجيع ىحه الجامعات إلنذاء ونذخ الدياسات واإلجخاءات إلدارة السمكية الفكخية.

وثسة جانب آخخ ىػ اآلثار الستختبة عمى كل مغ السػارد البذخية ونطع التعميع إذا كاف اليجؼ ىػ

تغحية السجتسع باالبتكار عمى نحػ فعاؿ ،كسا يؤدػ خمق الفخص الججيجة لبلبتكار إلى تحديغ نطع التعميع
وزيادة التخكيد عمى السيارات والتعميع والتجريب التى تيجؼ إلى التخكيد عمى االبتكار في السجاالت

التعميسية والتجريبية.

كسا يشبغي لػحجات االبتكار داخل الجامعات ) مكاتب نقل السعخفة وغيخىا ( بحؿ كل جيج مسكغ

لزساف عبلقة تكاممية بيغ عسمية التعمع والبحث ،وأف يتع تصػيخ رسالة محجدة لتعميع ومداعجة الباحثيغ
والسختبخات لتعديد بحػثيع مغ خبلؿ:2

 تعديد الػعي والجافع لجػ الباحثيغ والخغبة لجػ الجيات البحثية؛
 عقج حمقات مشتطسة لشذخ السعمػمات عغ السختبخات والبحػث الجارية وتصػيخ البحػث عمى أف

يذتخؾ فييا مجيخؼ مخاكد االبتكار لعخض األنذصة ،عمى أف تذارؾ فييا الجامعة مع الغخفة

التجارة والرشاعية والسجسػعات الرشاعية و مجيخؼ الحزانات؛

ِ1دذ ٞاٌّط١ر ،ٞاٌتمبء اٌّؼرفخ ٚاالثتىبر ٔٚمً اٌتىٌٕٛٛخ١ب ف ٟاٌدبِؼبد اٌحذ٠ثخ ،خبِؼخ اإلضىٕذر٠خِ ،صر ،2013 ،ص.24
ِ2دذ ٞاٌّط١رِ،ٞرخغ ضجك رورٖ ،ص.26
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
 تشطيع أنذصة مثل" جػائد االبتكار"  ،حيث يكافأ عالسا أو مختب اخ ألنذصتو في االبتكار؛
 مداعجة السذاريع الخاصة بسخحمة ما قبل تدجيل االختخاع؛
 مداعجة السعامل في السدائل القانػنية والسالية؛

 تعديد وإدارة االتفاقات السبخمة بيغ السختبخات ومؤسدات البحػث والذخكات والكيانات األخخػ
لزساف تػافخ حساية كافية لمسمكية الفكخية لبلختخاعات الشاتجة مغ أنذصة االبتكار.
 .2الثالثية :التشسية السدتدامة ،االبتكار ،التعميم العالي

يحتاج تفعيل التشسية وتعديد استجامتيا إلى وسائل ،وىشا يبخز دور االبتكار الحؼ يدعى إلى

"تقجيع أفكار حية قابمة لمتصبيق ،وتحسل قيسة" تديع في مختمف مػضػعات التشسية الخئيدة الثبلثة
"االقترادية والبيئية واالجتساعية" .االبتكار التقشي يعصي تقشية أو أساليب تقشية ججيجة ،تحسل قيسة قابمة

لبلنتذار .واالبتكار يقجـ مشتجات أو خجمات جاذبة في الدػؽ ،تتسيد في "الذكل" وليذ بالزخورة في

السزسػف .واالبتكار االجتساعي يعصي حمػال ججيجة أو متججدة لسذاكل اجتساعية أو اقترادية أو بيئية.
وىشاؾ أيزا االبتكار السفتػح ،الحؼ يدعى إلى تفعيل االبتكار داخل السؤسدات التعميسية ،والتعاوف مع

الجيات التصبيكية لتعديد االستفادة مشو.

نرل إلى مسكغ أو مػلج االبتكار السصخوح ىشا؛ أؼ التعميع العالي ،فقج كاف ىحا التعميع عمى مجػ

الدمغ مرج ار رئيدا لمعصاء السعخفي واالبتكار ،الحؼ كاف يأتي حريمة ميساتو الخئيدة الثبلث .وتذسل
ىحه السيسات :التعميع والتجريب ،والبحث العمسي والتصػيخ ،والتفاعل مع السجتسع واالستجابة لستصمباتو.

ميسة التعميع والتجريب تقجـ لئلنداف قاعجة معخفية تسكشو مغ التفكيخ وتقجيع أفكار ججيجة ،ويتعدز ذلظ
بالبحث العمسي والتصػيخ ،ثع بالتفاعل مع السجتسع واالستجابة لستصمباتو .وىشا يبخز ىجؼ التشسية
السدتجامة ،الحؼ يقزي بتػجيو ميسات التعميع العالي نحػ االبتكار ،واإلسياـ في التشسية السدتجامة

االقترادية والبيئية واالجتساعية؛ حيث يكػف محػر أداء التعميع العالي متسثبل في مجػ ىحا اإلسياـ.
ويحتاج ىحا األمخ بالصبع إلى تػجيو ميسات ىحا التعميع نحػ خصط تقػـ باستيجاؼ متصمبات تفعيل

التشسية بكل أشكاليا ،والعسل عمى تعديد استجامتيا.

1

ثانيا :االبتكار و أىداف التشسية السدتدامة 2030

ال تعسل األىجاؼ العالسية لمتشسية السدتجامة عمى تدميط الزػء عمى االبتكار كأحج األىجاؼ
التشسػية فحدب ،بل تؤكج أيزا عمى األىسية الكبيخة لبلبتكار مغ أجل تحقيق األىجاؼ األخخػ .سػاء
عسمشا عمى الترجؼ لتحجيات التعميع ،أو الصاقة ،أو الرحة ،أو التغييخ السشاخي ،أو الفقخ؛ فبلبج مغ
تشاوؿ العمػـ والتكشػلػجيا واالبتكار بأسمػب تذاركي شسػلي لزساف السشفعة العامة.

ٔ 1د ٜٛحط ،ٓ١تصٛر االثذاع ٚاالثتىبر ف ٟػصر اٌتّٕ١خ اٌّطتذاِخِ ،دٍخ ِىتجخ اٌٍّه فٙذ اٌٛطٕ١خِ ،دٍذ  ،24اٌؼذد ِ،1برش  ،2018ص.228
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
وفقا لخصة التشسية السدتجامة لعاـ  2030يسكغ لمعمع والتكشػلػجيا واالبتكار أف تػفخ فخصا ججيجة

تسكشيا مغ تعديد تشسيتيا االقترادية واالجتساعية والبيئية .وتتصمب االستفادة السثمى تخشيج القجرات
لمبمجاف ّ
والسبادرات الستعمقة بالعمع والتكشػلػجيا واالبتكار وذلظ ضسغ مشاىج عسل إنسائية وششية ومػضػعية .ومغ
الستػقع أف تعسل الجيات والبمجاف السعشية عمى تحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة الدبعة عذخ وغاياتيا

البالغ عجدىا  169في غزػف الدشػات العذخة السقبمة ،وذلظ في إشار الخصة الججيجة .وقج أدرج

تذجيع االبتكار في اليجؼ " ، 9إقامة بشى تحتية قادرة عمى الرسػد ،وتحفيد الترشيع السدتجاـ الذامل

لمجسيع ،وتذجيع االبتكار" ،كسا أدرجت التكشػلػجيا في اليجؼ . 17وعشج الشطخ في الغايات التابعة

لؤلىجاؼ األخخػ يتبيغ أف األنذصة الستعمقة بالعمع والتكشػلػجيا واالبتكار تداعج عمى تحكيقيا.1
 .1االبتكار والبعد البيئي:

إف التحػالت التي حجثت في البيئة عمى مخ عقػد مغ الدماف والتي تدبب فييا اإلنداف بسسارساتو

الخاشئة كاف ليا آثار سمبية ىائمة عمى البيئة ،مسا دفع السشطسات الجولية والسحمية إلى االىتساـ بالعسل
عمى مجابية تمظ اآلثار التي قج تعخض األرض لسخاشخ ال نيائية ،مسا دفع مشطسات األعساؿ إلى العسل

عمى االبتكار في تصػيخ مشتجاتيا حتى تربح متػافقة مع البيئة ،وغمفت عسمياتيا االبتكارية بالتػجو القائع
عمى السسارسات الخزخاء ،بيجؼ تقجيع مشتجات خزخاء غيخ ضارة بالبيئة ،قائسة عمى عسميات إنتاجية

خزخاء بػسائل انتاج غيخ ضارة لمبيئة أيزا ،مع اعتسادىا عمى تػفيخ الصاقة ،تقميل السخمفات ،وإعادة

تجويخ مخمفات السشتج ،و تجويخ مخمفات عسمية اإلنتاج ،مسا يداىع في الشياية في تخفيس مدتػيات

التمػث بالبيئة السحيصة ،وبالتالي تعتبخ عسمية االبتكار األخزخ سبيبل ميسا في تحقيق السشطسات لػضع
تشافدي جيج بالدػؽ وكدبا لسديج مغ العسبلء الحيغ يخغبػف دائسا في الحرػؿ عمى مشتجات وخجمات ال
تدبب ليع أضخار تحكخ ،وأيزا يداعج ذلظ مشطسات األعساؿ عمى تحقيق االستجامة لمبيئة السحيصة .

2

تغير السشاخ واالبتكار:
أّ .
لتغيخ السشاخ كسا أكج اتفاؽ باريذ بذأف تغيخ السشاخ
يمعب البتكار دور مخكدؼ في الترجؼ ّ
(السادة  ) 10الحؼ يشز عمى ما يمي" :يكتدي تدخيع االبتكار وتذجيعو وإتاحتو أىسية حاسسة في
الترجؼ العالسي الفعاؿ والصػيل األجل لتغيخ السشاخ وتعديد الشسػ االقترادؼ والتشسية السدتجامة".

يعدز نطاـ السمكية الفكخية االبتكار فزبلً عغ نقل التكشػلػجيا ونذخىا ،بسا في ذلظ التكشػلػجيا
السخاعية لمسشاخ .وعمى الخغع مغ أف حقػؽ السمكية الفكخية تػفخ حػافد اقترادية الكتذاؼ حمػؿ ججيجة،
فيسكشيا أف تداعج أيزاً في نذخ االبتكار في األماكغ التي تكػف في أمذ الحاجة إليو وال سيسا عغ

 1ػٍ ٟشٍجِ ٟغبٚر ،ٞدٚر االثتىبر ف ٟتحم١ك اٌتّٕ١خ اٌّطتذاِخٚ ،رلخ ِمذِخ ٌّئتّر شجبة اٌجبحث ٓ١اٌطبدش حٛي  :تط٠ٛك اٌؼٍٚ َٛاٌتىٌٕٛٛخ١ب ،
خبِؼخ لٕبح اٌط٠ٛص ،االضّبػ١ٍ١خِ ،صر ،خبلي  8-7أفر ،2019 ً٠ص .18
 2ثص١ر خٍف ،ػبِر رخت ،االثتىبر األخضر ٚأثرٖ ف ٟتؼس٠س اٌّ١سح اٌتٕبفط١خ اٌّطتذاِخ :دراضخ اضتطبلػ١خ ٌآلراء ػٕ١خ ِٓ اٌؼبٍِ ٓ١فٟ
ِدّٛػخ شروبد اٌىرٔٚد ٟف ٟوروٛنِ ،دٍخ اٌؼٍ َٛااللتصبد٠خ ٚاالدار٠خ  ،وٍ١خ اإلدارح ٚااللتصبد ،خبِؼخ ثغذاد  ،اٌؼذد  ،2019 ،25ص.139

168
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المتحدة-
شخيق اتفاقات التخخيز والسذخوعات السذتخكة وغيخىا .وإذا نطختع إلى أىجاؼ األمع الستحجة لمتشسية

السدتجامة ،فإف تحقيق أكثخ مغ نرفيا يتصمب حمػالً تكشػلػجية خزخاء .وىػ أمخ مثيخ لبلىتساـ ولكشو
يذجد أيزاً عمى الحاجة السمحة إلى استحجاث حمػؿ مخاعية لمبيئة واستخجاميا.
ب .االبتكار األخزر:

1

يعشى االبتكار األخزخ ابتكار مشتجات أو عسميات إنتاجية تيجؼ إلى معالجة السذكبلت البيئية

الشاتجة سػاء عغ السشتج ذاتو أو عسميات إنتاجو ،وذلظ مغ خبلؿ تقجيع مشتجات وعسميات ججيجة تساما أو
إجخاء بعس التعجيبلت ،والتي تتزسغ االبتكارات التقشية واإلدارية والتشطيسية التي تداعج عمى الحفاظ
عمى البيئة ،مع االعتساد عمى تقشيات تػفيخ الصاقة ومشع التمػث وإعادة تجويخ الشفايات وترسيسات
السشتجات ،وكحلظ الخجمات واليياكل التشطيسية واألساليب اإلدارية بالسشطسة مسا يداىع في خفس

التأثيخات الدمبية لمعسميات اإلنتاجية وأيزا لمسشتجات عمى البيئة السحيصة لزساف استجامتيا .2ييجؼ
االبتكار األخزخ إلى تحقيق األىجاؼ التالية:

3

 الحفاظ عمى الصاقة والسياه.

 خفس االنبعاثات الزارة الشاتجة عغ عسمية اإلنتاج.
 إحجاث التشسية االقترادية لمسشطسة والسجتسع.
 تحديغ جػدة السشتج وعسميات اإلنتاج.
 تحديغ جػدة البيئة.

 خمق فخص عسل مسيدة.

 خفس االحتباس الحخارػ.

كسا تشصػؼ عسمية االبتكار األخزخ عمى العشاصخ التالية( :4كسا يػضحو الذكل)1-4

أ .االبتكار التشطيسي

وىػ يعشى إدخاؿ مفاليع ججيجة وتصبيقاتيا العاممة عمى تحديغ بيئة السشطسة الجاخمية وبالتالي أداء

السشطسة كميا وكحلظ أدائيا البيئي ،مثاؿ ذلظ قجرة السشطسة عمى حل السذكبلت ،تججيج عسمياتيا ،زيادة

1اٌخطخ االضترات١د١خ ٌجرٔبِح ٌٍ WIPO GREENفترح  ،2023 – 2019اٌّٛلغ
 https://www.wipo.int/wipo_magazine/ar/2020/01/article_0003.htmlتبر٠خ االطبلع .2019/05/04
2ػجذ اٌىر ُ٠وبو . ٟل٠ٛذر ثٛرلجخ  ،اٌثبلث١خ اٌدذ٠ذح :االثتىبر األخضر ٚااللتصبد األخضر ٚاٌّئضطبد اٌصغ١رح ٚاٌّتٛضطخٚ ،اشىبٌ١خ اٌتّٕ١خ
اٌّطتذاِخ( :اضمبط اٌّمبرثخ ػٍ ٝحبٌخ اٌدسائر)ِ ،دٍخ االدارح ٚااللتصبد ،خبِؼخ أثٛثىر ثٍمب٠ذ ،تٍّطبْ ،اٌدسائر ،االصذار 18اٌؼذد ،1د٠طّجر
 ،2019ص.55
3
Gerguri Shqipe , Ramadani Veland, The Impact of Innovation into the Economic Growth, Munich Personal
RePEc Archive , South East European University at Tetovo, Faculty of Business Administration, MPRA Paper
No. 22270, posted 23 Apr 2010, 20 May 2010, p3.
4احّذ ػجذاٌط تبر اٌطبٌج ،ٟػٍ١بء اثرا٘ ُ١حط ،ٓ١ػٕبصر االثتىبر األخضر ٚأثر٘ب ف ٟتؼس٠س االضتذاِخ اٌج١ئ١خ -دراضخ اضتطبلػ١خ ف ٟشروبد
صٕبػخ االٌجبْ ف ٟاٌمطبع اٌخبص ف ٟاٌّٛصًِ ،دٍخ خبِؼخ حٙ١بْ اراث ً١اٌؼٍّ١خ ،اصذار خبص اٌؼذد  ،02اٌدسء  ،Bضجتّجر  ،2018ص -354
.355
اٌرضّٟ
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
فعالية جساعات العسل ،استخجاـ األفكار الججيجة ،سػاء جدئيا أو كميا ،وسػاء فى السشتج أو عسميات
اإلنتاج أو اإلدارة ،مسا يزيف قيسة لمسشطسة ولمبيئة فى نياية األمخ.
ب .العسميات الخزخاء

وىى العسميات اإلنتاجية التي تعشى تقميل أو القزاء عمى الشفايات في نياية العسمية اإلنتاجية ،سػاء

كانت عسمية معجلة أو عسمية مدتحجثة ،وبالتالي تداىع العسمية في معالجة اآلثار البيئية واالجتساعية
لعسمية التمػث ،والديصخة عمى بيئة اإلنتاج وتقميل التكاليف ،ويقػـ ذلظ عمى إعادة تعجيل عسمية اإلنتاج

ونطاميا بيجؼ تقجيع مشتج صجيق لمبيئة ويػفخ الصاقة ويسشع التمػث و يسكغ مغ إعادة تجويخ السخمفات.
ت .السشتج األخزخ

ويعشى السشتج الججيج أو السشتج السعجؿ الحػ ييجؼ إلى التقميل مغ اآلثار الدمبية والزارة لمبيئة،

وىػ السشتج الحػ يدتخجـ مػارد أقل في إنتاجو ويكػف لو تأثيخات ومخاشخ أقل عمى البيئة ويشتج عشو
نفايات أقل ،ويمقى قبػال ىائبل لجػ العسيل .
الذكل ( :)1-4عالقة عشاصر االبتكار األخزر

السردر :احسد عبدالدتار الطالبي ،عمياء إبراهيم حدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.354

الستقجمة والشامية عمى
أضحى االبتكار بسثابة قاشخة لمشسػ االقترادؼ والتشسية السدتجامة في البمجاف ُ
السشتجات وأساليب التدػيق وأنداؽ تشطيسية
شا
عج االبتكار نذا ً
حج سػاءُ ،
حيث ُي ّ
ً
إبجاعيا ُيداىع فى تصػيخ ُ
حد َشة بذكل كبيخ ،واستخجاميا إلحجاث التأثيخ السجتسعي والتحػؿ االقترادؼ واالجتساعي
ججيجة أو ُم َ
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
السخغػب فيو .وعشج التسعغ في معشى االبتكار ،نخػ أنو أكثخ بكثيخ مغ مجخد أفكار ججيجة .فابتكار
شيءٍ ججيجً يدتجعي أنػاعا مختمفة مغ األنذصة ال سيسا عشج التعامل مع عجة خصػات لسػاضيع متخابصة
ومبشية عمى بعزيا البعس .حيث تدتػجب إجخاء تجارب متعجدة بذكل متػاز لمتحقق مغ الشجاح نط اخّ

إلى عجـ القجرة عمى تحجيج حل واحج بذكل مدبق .باإلضافة إلى ذلظ ،يقػـ االبتكار عمى تزافخ جيػد

مجسػعة مغ األفخاد ذوؼ السيارات و القجرات و السؤىبلت السختمفة.

السبحث الثاني :االمارات الستحدة عشهان االبتكار

في ضل االقتراد االبتكارؼ العالسي ،يتدايج الصمب عمى السمكية الفكخية بػتيخة متدارعة ،ليربح

أف الحكاء االصصشاعي قادر عمى إحجاث ثػرة في خجمات مكاتب السمكية الفكخية في
أكثخ تعقيجاً .غيخ ّ
جسيع أنحاء العالع ،وتعسل واحة الديميكػف باإلمارات العخبية الستحجة عمى جحب االستثسارات االبتكارية
مسا سيداعج الجولة عمى مػاجية التحجيات التي يصخحيا الصمب الستدايج عمى تصبيقات التكشػلػجيا .سيقجـ

السبحث دولة االمخات في السصمب األوؿ ثع استخاتيجيتيا االبتكارية في السصمب الثاني وأخي اخ االمارات
عمى الخارشة االستجامة العالسية.

السطمب األول :االمارات العربية الستحدة
مكػنة مغ سبع إمارات مستجة عمى شػؿ الداحل
تعج دولة اإلمارات العخبية الستحجة دولة اتحادية ّ
الذخقي لذبو الجديخة العخبية ،وىي :أبػ ضبي ،ودبي ،والذارقة ،وعجساف ،وأـ القيػيغ ،ورأس الخيسة،

والفجيخة ،وتعج إمارة أبػ ضبي أكبخ اإلمارات الدبع مداح ًة ،كسا ُّ
تعج مخكد الرشاعات الشفصية في الببلد،

وعاصس ًة لئلمارات ،وتعج إمارة دبي الداحمية واحجة مغ أىع السخاكد التجارية والسالية في السشصقة،
الحتزانيا العجيج مغ الذخكات متعجدة الجشديات وناشحات الدحب ،وتحج اإلمارات مغ الجية الجشػبية

ويحجىا شساالً مزيق ىخمد الحؼ يخبط الخميج العخبي بخميج ُعساف.1
والذخقية السسمكة العخبية الدعػديةّ ،

1

راف وٍ١ىٛفطى ،ٝاالِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذح  ،ترخّخ حطبْ اضحك ،دار إٌشر ِ١طً ،دِشك ،ضٛر٠ب ،1989 ،ص 8
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المتحدة-
أوال :تاريخ دولة اإلمارات
يختبط تاريخ اإلمارات ارتباشاً وثيقاً ومتج ّح اًر بالتجارة واإلسبلـ الحؼ دخل السشصقة عاـ 630ـ ،وبدبب
تجار أوروبا ،والذخؽ األقرى ،واليشج ،والريغ ،كانت سػاحميا
مػقعيا السسيد والسيع السار بصخيق ّ

مصسعاً لمغداة األوروبييغ ،فػَقعت السشصقة في القخف التاسع عذخ تحت االنتجاب البخيصاني ،إلى أف
1
حرمت عمى االستقبلؿ الحاتي في عاـ 1971ـ.
ازدىخت تجارة المؤلؤ في القخف التاسع عذخ وأوائل القخف العذخيغ ،حيث وّفخت الجخل وفخص العسل

لذعػب الخميج في فرل الريف ،بيشسا وفخت زراعة التسخ مرادر الجخل في الذتاء ،واستسخت حتى

ف
تع ترجيخ
أوائل الثبلثيشات مغ القخ العذخيغ ،الفتخة التي قامت شخكات الشفط بالتشقيب خبلليا عغ الشفطّ .
أوؿ شحشة مغ الشفط الخاـ مغ أبػ ضبي في عاـ 1962ـ ،أؼ بعج ثبلثيغ عاماً مغ التشقيب والعسل ،وقج
تع تػضيف إيخادات الشفط إلصبلح البشية التحتية ،وإنذاء السجارس واإلسكانات ،والسدتذفيات ،وشبكة

الصخؽ في جسيع أنحاء أبػ ضبي ،وفي عاـ 1969ـ بجأت إمارة دبي بترجيخ الشفط ،ومع اإلعبلف
تع التػصل إلى اتفاؽ بيغ حكاـ كل مغ أبػ ضبي ،ودبي،
البخيصاني عغ االندحاب مغ الخميج العخبي ّ
والذارقة ،وأـ القيػيغ ،والفجيخة ،وعجساف ،لتأسيذ االتحاد السعخوؼ باسع اإلمارات العخبية الستحجة في 2

كانػف أوؿ عاـ 1971ـ ،وفي العاـ التالي انزست اإلمارة الدابعة وىي رأس الخيسة 2.وأصبحت
االمارات العخبية الستحجة السعخوفة اليػـ كسا ىػ مػضح في الذكل .2-4

1

J.E. Peterson, United Arab Emirates, https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates/Foreignrelations, Nov 29, 2020, date de cosultation : 1/12/2020.
2االِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذح ِ،رخغ ض١ك رورٖ ،ص.3
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المتحدة-
الذكل( :)2-4دولة االمارات العربية الستحدة

السردر :االمارات العربية الستحدة  ،الكتاب الدشهي لدولة االمارات  ،2016متهفر عمى السهقع االلكتروني الرسسي

لمسجمس الهطشي لإلعالم لدولة االمارات ، https://nmc.gov.ae/ar-ae/Pages/default.aspx:ص.2

ثانيا :دول االمارات العربية الستحدة

الستَّ ِحجة بذكل كامل في الثاني مغ كانػف
دوؿ اإلمارات الدبع َّ
تأسدت اإلمارات العخ ّبية ُ
األوؿ/ديدسبخ مغ عاـ 1972ـ ،وقج َّ
تذكمت مغ  7إمارات عاصستيا أبػ ضبي 1،وىحه اإلمارات ىي:
 .1أبػ ضبي:

تحتل مداح ًة
تُ َعُّج أبػ ضبي أكبخ إمارة في الببلد؛ حيث تَبُم ُغ مداحتيا نحػ 673340كع2؛ أؼ
ُّ
ندبتيا  %84تقخيباً مغ إجسالي مداحة الجولة ،وىي تذتَ ِسل عمى  200جديخة ،وساحل شػيل ُّ
يستج عمى
ّ
ِ
اقترادؼ في الجولة؛ إذ تُداىع بسا يعادؿ %60
مدافة 700كع ،إضافة إلى ّأنيا مخكد سياسي ،وإدار ّؼ ،و
ّ
ّ
1

Geoffrey Migiro, How Many Emirates Are There in the United Arab Emirates?,
https://www.worldatlas.com/articles/how-many-emirates-are-there-in-the-united-arab-emirates.html , May 11
2018, 5/10/2020.
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المتحدة-
ِّ
تحُّجىا سمصشة ُعساف شخقاً،
أما َمػِقعيا فيػ عمى ساحل الخميج العخ
مغ إجسالي الشاتج
بي ،حيث ُ
السحميّ ،
ّ
ّ
الدعػدية جشػباً ،وغخباً ،كسا تقع إمارة دبي إلى الذساؿ الذخقي مشيا.
ة
بي
خ
الع
والسسمكة
ّ
ّ
ّ
ُ .2دبي:
تحتل السختبة الثانية مغ حيث السداحة بعج إمارة أبػ
عتبخ ُدبي مغ أكبخ اإلمارات وأشيخىا؛ حيث
ُّ
تُ َ

يسة ،إضافة إلى كػنيا مخك اًد
ضبي ،وتَبُمغ مداحتيا نحػ 43114كع ،2وىي مجيشة
عالسية ُم َّ
عالسياً
ّ
ّ
دتخجـ َّ
لمشْقل عبخ الذخؽ األوسط ،وفييا أشػؿ ُبخج في العاَلع؛ وىػ بخج خميفة،
لمصيخاف ،ومخك اًد تجارّياً ُي َ
دسى دبي قجيساً جػىخة العاَلع (باإلنجميدّية : Jewel of the
وفييا ثاني أعمى فشجؽ في العاَلع ،وقج كانت تُ َّ

عخؼ باسع لؤلؤة الخميج (باإلنجميدّية): Pearl of the Gulf؛ نط اًخ لتخاثيا وتاريخيا
) ،Worldكسا كانت تُ َ
الغشي.
ّ
 .3عجساف:
تُعّج عجساف أصغخ إمارة بيغ اإلمارات العخبية الستَّ ِحجة؛ حيث تَبُمغ مداحتيا 259كع ،2وتُ ِّ
ذكل
َ
ّ ُ
حكع إمارة عجساف
مداحتيا ما ندبتو  %0.3مغ
الج ُدر السحيصة بيا ،وتَ ُ
إجسالي مداحة الببلد دوف ُ
ّ
تستمِظ سمدمة مغ
إقميسيغ ،ىسا :مرفػت ،والسشامة ،وعمى الخغع مغ عجد شػاشئيا
الخممية القميمةّ ،إال ّأنيا َ
ّ
الجباؿ الػعخة التي تُسِّيدىا عغ غيخىا مغ اإلمارات األخخػ.
 .4رأس الخيسة:

تحتل السخكد الخابع
تقع إمارة رأس الخيسة شساؿ الببلد ،وتَبمُغ مداحتيا نحػ 1684كع ،2وىي
ُّ

ذغل ما ندبتو  %3.16مغ إجسالي مداحة الببلد ،وتشقدع إلى:
بيغ اإلمارات مغ حيث السداحة؛ حيث تَ َ
ّ
َّ
استقمت عغ إمارة الذارقة في عاـ 1909ـ.
نخيل ،ورأس الخيسة القجيسة ،وقج
 .5الفجيخة:
تُ ِص ُّل الفجيخة عمى الداحل الذخقي لخميج ُعساف؛ حيث ُّ
تستج شػاشئيا عمى خميج ُعساف لسدافة
ّ
ِ
َّ
السصمة عميو ،عمى
مقجارىا 70كع مغ مجيشة الفجيخة جشػباً ،إلى مجيشة دبا شساالً ،وىي اإلمارة الػحيجة ُ

صل عمى الخميج العخبي،
العكذ مغ اإلمارات األخخػ التي تُ ُّ
ّ
دتخجـ
الفجيخة عمى شخيق وادؼ حاـ؛ وىػ شخيق تجار ّؼ كاف ُي َ
 .6الذارقة:

وتَبُمغ مداحتيا نحػ 13450كع ،2كسا تقع
مشح ِ
الق َجـ؛ ألغخاض تجارّية كثيخة.

اإلجسالية دوف
ذغ ُل ما ندبتو  %3.3مغ مداحة الجولة
تَبُمغ مداحة الذارقة نحػ 23590كع ،2وتَ َ
ّ
َّ
السجف
الج ُدر ،وىي
ُّ
ُ
تحتل السخكد الثالث بيغ اإلمارات األخخػ مغ ناحية السداحة ،وتتذكل مغ العجيج مغ ُ
تيتع
ؤسدات
الس َّ
ّ
التعميسية التي ّ
الرغيخة ،مثل :كمباء ،وخػرفكاف ،و دبا الحرغ ،وفي اإلمارة العجيج مغ ُ

التخررات ،والتي
بخعاية السػاىب الججيجة ،وذلظ مغ خبلؿ اشتساليا عمى السعارؼ الحجيثة في ُمختَمف
ُّ
االقترادؼ في الببلد.
الشسػ
ّ
مغ شأنيا َد ْعع ّ
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 .7أـ القيػيغ:

َّ
أما مػقعيا فيػ
تَبُمغ مداحة إمارة أـ القيػيغ نحػ 720كع ،2وىي ُّ
أقل اإلمارات اكتطاضاً بالدكافّ ،
وتأسدت عمى
في شساؿ دولة اإلمارات ،بيغ إمارة الذارقة ،وإمارة رأس الخيسة ،وقج ُبِشيت إمارة أـ القيػيغ َّ
ِ
عخؼ باسع (خػر البجاية).
شبو جديخة ضّيقة تُ َ
السطمب الثاني :اقتراد االمارات العربية الستحدة
شكبل
تعتسج دولة اإلمارات عمى مبجأ اقتراد الدػؽ الحخة وعمى إنتاج الشفط والغاز الصبيعي؛ الم َحيغ ّ

أكثخ مغ ربع الشاتج السحمي اإلجسالي لمجولة خبلؿ آخخ عذخيغ عاماً ،كسا أف ىشاؾ العجيج مغ القصاعات
تذكل اآلف ندبة كبيخة مغ الشاتج السحمي مثل الرشاعات التحػيمية ،والتجارة ،والفشادؽ،
غيخ الشفصية التي ّ
والعقارات ،والبشاء ،والشقل ،والتسػيل والتأميغ ،باإلضافة إلى الخجمات الحكػمية ،وقج ساعج إنذاء مشاشق
التجارة الحخة مثل مشصقة جبل عمي في دبي عمى استقصاب الذخكات العالسية ،مثل مايكخوسػفت وغيخىا.
أوال :االقتراد السفتهح

بتصػر كبيخ مشح اكتذاؼ الشفط فييا ،وتحػلت إلى دولة ذات مدتػػ معيذي مختفع؛
َّ
مخت الببلد ّ
حيث خمقت آالؼ الفخص ونيزت ببشية تحتية قػية ،وساعج إنذاء السشاشق التجارية الحخة عمى

جحب السدتثسخيغ األجانب ،وتعتسج دولة اإلما ارت خصة مدتقبمية تخكد عمى التشػع االقترادؼ،

وتيجؼ لتعديد دور الجولة كسخكد عالسي لمتجارة والدياحة ،والرشاعة وخمق فخص عسل لمسػاششيغ

في كبل القصاعيغ العاـ والخاص ،كسا تدعى الجولة إلى تعديد مكانتيا في مجاؿ االقتراد الخقسي،

وذلظ بتصػيخ التجارة اإللكتخونية ،وتحديغ البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات وزيادة خجمات
اإلنتخنت وغيخىا.

دولة اإلمارات العخبية الستحجة عزػ في مشطسة التجارة العالسية مشح عاـ  ،1996وتجعع

التجارة السفتػحة ولجييا عبلقات تجارية مدتقخة مع دوؿ في جسيع أنحاء العالع .بفزل اقترادىا

السفتػح وبيئة األعساؿ الجحابة والشسػ االقترادؼ السدتسخ ،بخزت دولة اإلمارات العخبية الستحجة

كسخكد تجارؼ دولي رئيدي بيغ الذخؽ والغخب .وسمع الترجيخ الخئيدية لجولة اإلمارات العخبية
الستحجة ىي الشفط الخاـ والغاز الصبيعي وإعادة الترجيخ واألسساؾ السجففة والتسػرفي حيغ أف الدمع

األساسية التي تدتػردىا ىي اآلالت ومعجات الشقل والكيساويات واألغحية.1

كجدء مغ مبادراتيا لخمق اقتراد مفتػح ومتشػع  ،تعسل حكػمة اإلمارات العخبية الستحجة عمى

تسكيغ الذباب مغ إيجاد حمػؿ مبتكخة لمتحجيات السمحة في األعساؿ والحكػمة والعمػـ وغيخىا .في

1

Open Economy, the Embassy of the United Arab Emirates in Washington, DC. https://www.uaeembassy.org/uae-us-relations/business-trade/open-economy 03/09/2020.
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عاـ  ، 2019اختار الذباب الحيغ شسميع االستصبلع في جسيع أنحاء العالع العخبي دولة اإلمارات

العخبية الستحجة كأفزل دولة تعير فييا لمعاـ الثامغ عمى التػالي.1
 .1العبلقات االقترادية لجولة االمارات العخبية الستحجة:

حققت دولة اإلمارات االزدىار االقترادؼ لمػشغ والسػاششيغ ،وعدزت مكانتيا كفاعل أساسي في

الخخيصة االقترادية العالسية بحزػر قػؼ متسيد رغع األزمات والتقمبات والزغػط السالية التي
يذيجىا العالع .وقج نّفحت الجولة ،مشح قياـ اتحادىا ،استخاتيجية اقترادية فعالة تقػـ عمى االنفتاح
االقترادؼ وتشػيع مرادر الجخل وجحب االستثسارات وتدخيخ كافة السػارد والصاقات لتحقيق معجالت

نسػ عالية في التشسية .عدزت دولة اإلمارات مكانتيا اإلقميسية والجولية في خخيصة التجارة العالسية مغ

خبلؿ تعامميا وانتذارىا في  198سػقاً عبخ العالع ( .أنطخ الذكل )3-4

الذكل ( :)3-4اجسالي التجارة الخارجية غير الشفطية لدولة االمارات

السردر :الييئة االتحادية لمتشافدية واالحراء لهزارة االقتراد دولة االمارات العربية الستحدة.

 .1االستيخاد:

 -اليشد  ٪17.50 :من السشتجات األساسية :القصغ ،واإلكددػا ارت ،واألحجار الكخيسة

والسجػىخات ،والغدؿ اليجوؼ ،واألقسذة ،والغدؿ القصشي ،والسشتجات البحخية ،واآلالت واألدوات،

ومشتجات الببلستيظ والذسع ،والذاؼ.

 الرين  ٪14.00 :السشتجات األولية :مشتجات الشديج والسبلبذ والسشتجات الرشاعية الخفيفةوالحخؼ اليجوية واآلالت والسشتجات السرشػعة مغ الحىب والفزة والشحاس والحجيج والقرجيخ.

 الهاليات الستحدة  ٪7.70 :السشتجات األولية :معجات الشقل ،واآلالت ،ومشتجات الكسبيػتخواإللكتخونيات ،وترشيع السعادف األولية ،والكيساويات.
1

The 12th Annual ASDA’A BCW Arab Youth Survey 2020, the Annual ASDA’A BCW Arab Youth Survey,
www.arabyouthsurvey.com 03/09/2020.
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 ألسانيا  ٪5.60 :السشتجات األولية :اآلالت  ،واإللكتخونيات ،والسشتجات الكيساوية ،وتكشػلػجياالكياس والتحكع  ،والحجيج  ،والرمب.

 اليابان  ٪4.82 :السشتجات األولية :معجات الشقل ،واآلالت الكيخبائية ،واآلالت العامة ،والسػادالغحائية ،والسػاد الخاـ ،والػقػد السعجني.

 .2الترجيخ:

 -اليابان  ٪17.10 :السشتجات األولية :الشفط الخاـ واأللسشيػـ.

 -اليشد  ٪13.60 :السشتجات األولية :الآللئ واألحجار الكخيسة وشبو الكخيسة والحىب والػرؽ.

 إيران  ٪6.90 :من السشتجات األولية :المؤلؤ واألحجار الكخيسة وشبو الكخيسة والحىب والػرؽ.السدتعسل والكبخيت والحجيج وخامات السعادف والخخدة السعجنية والسػاد الكيسيائية العزػية وغيخ

العزػية.

 كهريا الجشهبية  ٪6.10 :السشتجات األولية :الشفط الخاـ والسشتجات البتخولية مثل الشفتا وغازالبتخوؿ السداؿ واأللسشيػـ والشحاس.

 تايالند  ٪5.10 :السشتجات األولية :الشفط الخاـ  ،الخخدة السعجنية  ،سبائظ الحىب والفزة ،الكيساويات.

 .2تشػيع االقتراد:
اعتسج اقتراد السشصقة بذكل كبيخ عمى الدراعة في الػاحات ،والريج ،وتجارة التسػر ،والمؤلؤ،

ولكغ بعج اكتذاؼ الشفط في الخسديشات ،حجث تغييخ جحرؼ في ليكل الحياة االقترادية واالجتساعية في
دولة اإلمارات ،وانعكذ بذكل كبيخ عمى ازدىار القصاعات التالية:
 استخخاج الشفط الخاـ والغاز الصبيعي -تجارة الجسمة والتجدئة

 خجمات الريانة والترميح -العقارات

 الذخكات وخجمات األعساؿ اإلنذاءات والبشاء -الترشيع

وفقاً لمتقخيخ االقترادؼ الدشػؼ  2018لػ ازرة االقتراد ،بمغت تقجيخات الشاتج السحمي اإلجسالي لعاـ
 2017باألسعار الحكيكية  1422.2مميار درىع تقخيباً عمى مدتػػ الجولة مقابل  1411.1مميار درىع

تقخيباً نياية  ،2016محققاً نسػ بشدبة  .%0.8وعمى مدتػػ التشػيع االقترادؼ واألىسية الشدبية
لؤلنذصة االقترادية في الشاتج السحمي اإلجسالي ،بيشت التقجيخات األولية أف الشاتج السحمي باألسعار
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الجارية لمقصاعات غيخ الشفصية بمغ  1092مميػف درىع تقخيباً ،وبشدبة نسػ قجرىا  3.2باألسعار الجارية

و %2.5باألسعار الثابتة نياية عاـ  2017مقارنة بعاـ  1.2016ويػضح الججوؿ 1-4القصاعات
االقترادية السعشية باالزدىار.
الجدول ( :)1-4مداىسة القطاعات االقترادية في الشاتج السحمي االجسالي

السردر :أفزل الدول لالستثسار ،تقرير ادارة االستثسار والتجارة الخارجية ،وزارة االقتراد ،االمارات العربية الستحدة،
ص.121

يسزي االقتراد العالسي في مدارات متغيخة نتيجة لطخوؼ وعػامل اقترادية واجتساعية وسياسية

دائسة التغيخ .لحلظ فإف األجشجة الػششية لخؤية دولة اإلمارات العخبية الستحجة  2021تيجؼ إلى وضع

الجولة عمى مدار تشسػؼ يتصمع إلى أف تغجو اإلمارات عاصسة لبلقتراد والدياحة والتجارة لسا يديج عمى
1اٌتمر٠ر االلتصبد ٞاٌطٕ ، 2018 ٞٛاالصذار اٌطبدش ٚاٌؼشر ،ٓ٠ادارح اٌذراضبد االلتصبد٠خٚ ،زارح االلتصبد ،أثٛظج ،ٟدٌٚخ االِبراد اٌؼرث١خ
اٌّتحذح ،ص .32
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مميارؼ شخز ،وذلظ عبخ التحػؿ إلى اقتراد قائع عمى السعخفة ودعع االبتكار والبحث والتصػيخ وتعديد

إشار التذخيعات في القصاعات الخئيدة.

السطمب الثالث :االستدامة واالمارات

شجدت دولة اإلمارات عمى إمكانية الػصػؿ إلى الصاقة الشطيفة إلى جانب الحرػؿ عمى غحاء

كاؼ بأسعار معقػلة ،والتعميع ذؼ الجػدة ،والخعاية الرحية ،والشسػ االقترادؼ السدتجاـ ،واألنطسة البيئية

الدميسة ،وزيادة كفاءة السػارد ،بػصفيا جسيعا قزايا يتخدد صجاىا بقػة في دولة اإلمارات ،كسا تعيجت

دولة اإلمارات “بأال تتخؾ أحجا خمف الخكب” وباالنتقاؿ بالعالع إلى مدار مدتجاـ ومخف ساىست دولة
اإلمارات بالعجيج مغ اإلنجازات في مجاؿ الصاقة الستججدة أبخزىا :شسذ  1التي تعتبخ أكبخ محصة شاقة

شسدية ُمخكدة في العالع ،ومحصة إنتاج الصاقة مغ الشفايات في أبػضبي ،والحجيقة الذسدية في دبي.

كسا تعتبخ دولة اإلمارات أوؿ محخؾ لمصاقة الشطيفة في السشصقة مغ خبلؿ مبادرة" مرجر" ،السجيشة البيئية

األكثخ استجامة في العالع.

وتتسثل جيػد االمارات العخبية الستحجة في تحقيق االستجامة مغ خبلؿ أىجاؼ التشسية السدتجامة

فيسايمي:

1

أوال :اليجؼ األوؿ :الغخض مغ ىحا اليجؼ ىػ القزاء عمى الفقخ بجسيع أشكالو في كل مكاف في

العالع.

أصجرت و ازرة تشسيػػة السجتسػػع لجولة االمارات العخبية الستحجة في عػػاـ  2001القانػػػف االتحػػادؼ

رقػػع  13لعػػاـ  1972ليكػػف أوؿ قانػػف يكفػل تػفيػخ مشافػع وامتيػازات مجتسعية ألفػخاد السجتسػع الحيػغ
يعانػػف مػغ ضػخوؼ معيذػية غيػخ مشاسػبة .وتػاصػػل الػػػ ازرة جيػدىػػا لتعديػػد مدػػتػيات االنجمػػاج

االجتساعػػي لجسيػع افخدا السجتسػع اإلمػاراتي بحيػث تغصػي السدػاعجات التػي تقجميػا الػػ ازرة واحػج وعذػخيغ

فئػة مختمفػة مػغ السجتسػع

" .1مبػادرة مدػاعي الخيػخ"( :)2018وىػي مبػادرة اشمقت بالتعاوف مػػع جيػػات اتحاديػػة والحكػمػػات
السحميػػة والقصػػاع الخػػاص بجولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة بيػػجؼ تػفيػػخ دعػػع صيانػػة وتججيػج

السشػازؿ لمسدػتفيجيغ مػغ الزسػاف االجتساعػي واألسػخ ذات الجخػػل السشخفػػس بالجولػػة.

" .2سياسػة تحفيػد القادريغ عمػى العسػل" ( :)2017وىػي سياسػة تيػػجؼ إلى إيجاد فػػخص عسػػل
لمسدػػتفيجيغ مػػغ الزسػػاف االجتساعػػي بجولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة.

ثانيا :اليجؼ الثاني :يعشي ىحا اليجؼ القزاء عمى الجػع ،وتحقيق األمغ الغحائي ،والتغحية الجيجة،
والشيػض بالدراعة السدتجامة.

 1أحّذ ِبخذ اٌط١ذ ػ١ذ ،اٌتّٕ١خ اٌّطتذاِخ ف ٟدٌٚخ اإلِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذح ،أ٘ذاف اٌتّٕ١خ اٌّطتذاِخٚ ،فمب ٌؤلخٕذح اٌٛطٕ١خ ٌذٌٚخ اإلِبراد اٌؼرث١خ
اٌّتحذحٚ ،زارح االلتصبد ،االِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذح ،أوتٛثر  ،2019ص.17-3
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
وفقػاً لتقاريػخ مشطسػة األغحيػة والد ارعػػة (الفػػاو) ،تدػػتػرد دولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة مػػا
الغحاييػػة .وبالشطػػخ إ لى تمػػظ الشدػبة ،ف ٕػاف تأ ميػغ مرػادر مدػتجامة
ندػػبتو  %87مػػغ إ جسػػالي إ مجاداتيػػا
ٔ

لمغػحاء تعػج مدػأ لة تتعمػق باألمػػغ القػمػػي لمجولػػة.

رويتيػا
 .1تػػع تأ سػػيذ «مكتػػب األمػػغ الغػػحائي» في عػاـ  2017لسدػاعجة الجولػة عمػى تحقيػق ٔ
القايػع عمػى اإلبتػكار باالعتسػاد عمػى التقشيػات التػػي يسكػػغ
لتربػح ر ٔايػجة في مجػاؿ األمػغ الغػحائي ٔ

الجفييػػة ،واسػػتخجاـ السيػػاه والشفايػػات والعسػػل عمػػى ضسػػاف صحػػة
أ ف تحػّج مػػغ انبعاثػػات الغػػازات
ٔ
السدػػتيمظ.
 .2تتزسػػغ االسػػتخاتيجية الػششيػػة السدػػتقبمية لؤلمػػغ الغػػحائي ( 38 )2018مبػادرة ٔرييدػة قريػخة
رويػة عػاـ  ،2051أو جشػجة عسػل عػاـ  ،2021وتعسػل مػغ خػبلؿ خسػذ
وشػيمػة السػجػ ،ضسػغ ٔ
تػجيػات اسػتخاتيجية ،تخكػد عمػى تدػييل تجػارة الغػحاء العالسيػة ،وتشػيػػع مرػػادر اسػػتيخاد الغػػحاء،

وتحجيػػج خصػػط تػريػػج بجيمػػة.

 .3بخنامػػج مدػػخعات تبشػػي التكشػلػجيػػا الدراعيػػة الحجيثػػة  :2018وىػػػ مذػػخوع ييػػجؼ إ لى تعديػػد
البييػات اليامذػية مػغ خػبلؿ مشرػة
اسػػتخجاـ التقشيػػات السدػػتجامة والتذػجيع عمػى الد ارعػة في ٔ
تفاعميػػة .ويتسثػػل اليػػجؼ مػػغ ىػػحا البخنامػػج في إ نذػػاء بيئة أعسػاؿ زراعيػة تجعػع أ مػغ السيػاه
والغػحاء بجولػة اإلمػارات العخبيػة الستحػػجة.

ثالثا :اليجؼ الثالث :الغخض مغ ىحا اليجؼ ىػ ضساف تػفيخ حياة صحية ،وتعديد الخفالية في جسيع

األعسار.

تدػػعى و ازرة الرحػة ووقايػة السجتسػع لتعديػد صحػة السجتسػع مػغ خػبلؿ تػفيػخ خجمػات الخعايػة

الرحيػة السبتكػخة والعادلػة وفقػاً لمسعاييػخ الجوليػػة .وتعسػػل كحلػػظ الػػػ ازرة كجيػػة تشطيسيػػة لمقصػػاع الرحػػي
بالجولػػة مػػغ خػػبلؿ نطػػاـ تذ ػخيعي صحػػي متكامػػل .وباإلضافػػة إ لى ذلػظ تصسػح الجولػة إ لى إ نذػاء أ حػج
أ فزػل أ نطسػة الخعايػة الرحيػة في العالػع بحمػػؿ اليػبيػل الحىبػي لتأ سػيذ دولػة اإلمػارات العخبيػة الستحػػجة.

 .1نذػخ الػعػي عػغ الدياسػة الػششيػة لمشيػػض بالرحػة الشفدػية السعتسػػجة بجولػػة اإلمػػارات العخبيػػة
الستحػػجة(2017).

 .2فػػخض

ضخيبػػة

نتقاييػػة
إ ٔ

عمػػى

مشتجػػات

التبػػغ

بشدػػبة ) (%100ومذػػخوبات

بشدػػبة ) (%100والسذػػخوبات الغازيػػة بشدػػبة ) (%50في عػػاـ2017.

الصاقػػة

رابعا :اليجؼ الخابع :يدعى ىحا اليجؼ إلى ضساف جػدة التعميع الذامل ،والعادؿ ،وتعديد فخص
التعمع مجػ الحياة لمجسيع.

رويتيػػا لعػػاـ  .2021ولحلػػظ ،فقػػج عسمػػت
تزػػع دولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة التعميػػع في صمػػب ٔ

ػخكاييا االسػتخاتيجييغ عمػى إ عػجاد اسػتخاتيجية تقػػـ عمػػى
و ازرة التخبيػػة والتعميػػع في الجولػػة بالتعػاوف مػع ش ٔ
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
أ سػػذ متيشػػة تيػػجؼ إ لى تدػػخيخ اإلمكانيػػات الكاممػػة ل ػ أخس السػاؿ البذػخؼ الػششػي تكفػل تحقيػق أعمػى
مدػتػيات السذػاركة في التعميػع عػالي الجػػدة وتذػجيع تشطيػع السذػاريع وتقجيػع الخعايػة لقػػادة القصاعيػػغ

الحكػمػػي والخ ػاص.

 .1يحػجد إشار سياسػة التعميػع الجامػج ) (2018نسػذجػاً لمسجرسػة اإلماراتيػػة يخكػػد عمػػى تػفيػػخ التعميػػع
الجيػػج مشػػح ال ػػالدة وعمػػى مػجار مدػاراتو الخسدػة (السدػار الستخرػز ،والسدػار

العػاـ /األكاديسػػي ،والسدػػار السيشػػي ،والسدػػار الستقػػجـ والسدػػار السيشي الستقجـ).
َّ
نتايػج اختبػػارؼ التقييػػع الجوليػػة الحجيثػػة
 .2مدػتػػ الجػػدة قياسػاً بسخخجػات تعمػع الصمبػة :رغػع أ ف ٔ
الخاصػػة باتّجاىػػات الج ارسػػة العالسيػػة لّمخياضيػػات والعمػػػـ ) (TIMSSوالبخنامػػج الػّجولي لتقييػع
الصمبػة ) (PISAتطيػخ تحقيػق تحدػغ ممسػػس ،إ ال أ نيسػا ال يداالف يسثبلف عكبو يجب تجاوزىا.

خامدا :اليجؼ الخامذ :يعشي ىحا اليجؼ تحقيق السداواة بيغ الجشديغ ،وتسكيغ الشداء والفتيات

تحقيػػق الت ػػازف بيػػغ الجشدػػيغ في مػاقػع صشػع القػخار وتعديػد مكانػة الجولػة كسخجػع لمػجوؿ األخػخػ في

مجػػاؿ تحقيػػق الت ػػازف بيػػغ الجشدػػيغ.

 .1اصػػجار قانػػػف السدػػاواة في األجػػػر والخواتػػب بيػػغ الجشدػػيغ في دولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة
لعػػاـ2018.

مػشػػخ الت ػػازف بيػػغ الجشدػػيغ ) (2017وىػػي مبػػادرة أ شمقيػػا مجمػػذ اإلمػػارات لمت ػػازف بيػػغ
 .2يقيػػذ ٔ
السػسدػػات الػششيػػة وقياداتيػػا ضسػػغ ثػػبلث ٔفيػػات :أ فزػػل شػػخرية تجعػػع
الجشدػػيغ جيػػػد ٔ
ىييػػة اتحاديػػة تجعػػع الت ػػازف بيػػغ الجشدػػيغ ،أو فزػػل مبػػادرة
الت ػػازف بيػػغ الجشدػػيغ ،أو فزػػل ٔ
لتحقيػػق الت ػػازف بيػػغ الجشدػػيغ بجولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة.

 .3تيػػجؼ االسػػتخاتيجية الػششيػػة لتسكيػػغ وريػػادة الس ػخأة ) (2015 - 2021إ لى تػفيػػخ إ شػػار عسػػل
لميييػػات الحكػميػػة االتحاديػػة والسحميػػة عمػػى ح ػٍّج س ػػاء وكحلػػظ القصػػاع الخػػاص لػضػػع الخصػػط
ٔ
البلزمػػة والتػػي تزسػػغ مذػػاركة الس ػخأة في السجتسػػع.

سادسا :اليجؼ الدادس :يعشي ىحا اليجؼ ضساف تػافخ السياه ،وخجمات الرخؼ الرحي لمجسيع،
وإداراتيا إدارة مدتجامة.

أشمقػػت و ازرة الصاقػػة والرشاعػػة اسػػتخاتيجية األمػػغ السػػائي لجولػػة اإلمارات  2036والتي تيجؼ

بذكل ٔرييدي إ لى وضع خارشة شخيق لتحقيػػق األمػػغ السػػائي .ولقػػج تػَّع إعجاد االسػػتخاتيجية بالتعػػاوف مػػع
أ كثػػخ مػػغ  30جيػػة تعسػػل في قصػػاع السيػػاه ،واسػػتشجت في معصياتيػػا إ لى مجسػعػػة كبي ػخة مػػغ الج ارسػػات
والس اخجػػع الدػػابقة .وتيػػجؼ االسػػتخاتيجية إ لى تعديػػد مدػػتػيات التخصيػػط لؤلمػػغ السػػائي ٕوادارة السخاشػػخ
باسػػتخجاـ أ دوات مثػػل الدػػجل الػششػػي لسخاشػػخ السيػػاه ،ونسػػػذج ىيجروليكػػي متكامػػل لمذػػبكة السائية،

الساييػػة.
ونسػػػذج محػػاكاة حػػاالت الصػارغ ٔ
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
سابعا :اليجؼ الدابع :يعشي ىحا اليجؼ ضساف حرػؿ الجسيع عمى خجمات الصاقة الحجيثة
السػثػقة والسدتجامة بتكمفة ميدػرة.

تتستػػع دولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة باحتياشيػػات نفصيػػة وفيػخة ،ورغػع ذلػظ فالجولػة ليدػت

محرشػة ضػج تحجيػات الصاقػة العالسيػة ،مثػل ارتفػاع مدػتػيات التمػػث ونزػػب مخػدوف الشفػط والديػػادة في

الصمػػب عمػػى م ػػارد الصاقػػة .وتتصمػػب ىػػحه التيجيػػجات ابتػكارات عطيسػة وقػج إ رتقػت الجولػة بالفعػل إ لى

مػش ػ اًخ لمصاقػػة الشطيفػػة تػػع إ عػػجاده والعسػػل عمػػى
رويػػة اإلمػػارات ٔ 2021
مدػتػػ التحػجؼ .فقػػج وضعػػت ٔ
تصػي ػخه مشػػح عػػاـ  2013أو شمقػػت الجولػػة اسػػتخاتيجية اإلمػػارات لمصاقػػة  2050بيػػجؼ إ نتػػاج  %50مػػغ
احتياجاتيػا مػغ الصاقػة مػغ مرػادر نطيفػة .ومثػاؿ عمػى ذلػظ ،ف ٕػاَّف بخنامػج الصاقػة الشػويػة الدػمسية ،والػحؼ

سيبجأ العسػل بػو في عػاـ ، 2019سػػيقجـ مدػػاىسة كبي ػخة في تشػيػػع مرػػادر الصاقػػة ودعػػع الجولػػة في
تحقيػػق ىجفيػػا الستسثػػل في التقميػػل مػػغ آثػػار البرسػػة الكخبػنيػػة.

ثامشا :اليجؼ الثامغ :يعشي ىحا اليجؼ تعديد الشسػ االقترادؼ السصخد والذامل والسُدتجاـ لمجسيع،
والعسالة الكاممة والسشتجة ،وتػفيخ العسل البلئق لمجسيع.

تػَّع إ دارج أ ولػيػػة تحػّػؿ الجولػػة إ لى “االقترػػاد السع ػخفي ”ليكػػػف أ حػػج األولػيػػات الػششيػػة اّلِدػػت
ضسػػغ أ جشػػجة اإلمػػارات2021.ومػػغ الشاحيػػة العسميػػة ،فػ ٕػاَّف ىػػحه الخصػػػة تبػػخز أىسيػػة تحفيػػد االبتػػكار
والبحػث ،ودعػع القصاعػات ذات الكيسػة السزافػة العاليػة ،وتعديػد إ ش ػار العسػػل التشطيسػػي لمقصاعػػات

ال ٔخييدػػية .تتػػػلى و ازرة الس ػػارد البذػخية والتػشيػغ مد ٔػػولية تحػيػل سػػؽ العسػل بجولػة اإلمارات العخبيػػة
الستحػػجة إ لى سػػػؽ جاذبػػة لمسػاىػػب اإلماراتيػػة .وحتػػى تتسكػػغ الػػػ ازرة مػػغ بمػػػغ ىػػحا اليػػجؼ ،فقػػج ركػػدت
جيػدىػػا عمػػى وضػع نطػاـ لمدياسػات والسعاييػخ ،عػبلوة عمػى التخكيػد عمػى إ قامػة ش ػخاكات مؤسدية

لتسكيػػغ القػػػػ العاممػػة اإلماراتيػػة وحسايػػة بيئة العسػػل مػػع تعديػػد االبتػػكار فييػػا.

تاسعا :اليجؼ التاسع :يعشي ىحا اليجؼ إقامة بشى تحتية قادرة عمى الرسػد ،وتحفيد الترشيع

الذامل والسدتجاـ لمجسيع ،وتذجيع االبتكار.

بييػة محفػدة لمشذػاط االقترػادؼ السدػتجاـ بجولػة اإلمػارات
تعسػػل و ازرة االقترػػاد وباسػػتسخار عمػػى تعديػد ٔ
ػبلؿ س ػِّغ التذ ػخيعات التػػي تذػػجع عمػػى االسػػتثسار ودعػػع السذػػاريع
العخبيػػة الستحػػجة .ويتػػع ذلػػظ مػػغ خػ َ

البيييػة
الرغي ػخة والستػسػػصة وحسايػة حقػػؽ السدػتيمظ والسمكيػة الفكخيػة ،باإلضافػة إ لى تمبيػة الستصمبػات ٔ
واالجتساعيػة بيػجؼ تحقيػق الشسػػ االقترػادؼ.

عاشخا :اليجؼ العاشخ :الغخض مغ ىحا اليجؼ ىػ الحج مغ انعجاـ السداواة داخل البمجاف وفيسا بيشيا.

يعج إدراج الفئػات السدػ ػػتزعفة مثػ ػػل "أىل الق ػخار" و"كبار الدػغ" واألرامل" والسصمقات" والعائبلت

في محشػ ػػة" تقػ ػػع في قمػ ػػب الدياس ػػات واالس ػػتخاتيجيات االجتساعي ػػة لجول ػػة اإلم ػػارات العخبي ػػة الستح ػػجة.

وتػػلي الجولػة أىسيػة خاصػة لػحوؼ االحتياجػات الخاصػة ،والحيػغ قػخرت الحكػمػة اإلماراتيػة إ عػادة تدػسية
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
الفيػة باسػع "أ صحػػاب اليسػػع" .تقػػجـ و ازرة تشسيػػة السجتسػػع ألصحػػاب اليسػػع خجمػػات خاصػػة لزسػػاف
ىػحه ٔ
حرػليػػع عمػػى فػػخص تعميػػع متدػػاوية وتجريػػب ميشػػي لتصػيػػخ مياراتيػػع.

احجؼ عذخ :اليجؼ الحادؼ عذخ :يعشي ىح اليجؼ جعل السجف والسدتػششات البذخية شاممة لمجسيع،
وآمشة ،وقادرة عمى الرسػد ،ومدتجامة.

سػاىست و ازرة تصػيػخ البشيػة التحتيػة في تحقيػق التشسيػة العسخانيػة لمجولػة ،مػغ خػبلؿ مذػاريع

البشيػة التحتيػة االتحاديػة التػي أ شػخفت عمػػى تشفيحىػػا .وشػػسمت ىػػحه السذػػاريع بشػػاء السشػػازؿ والسبػػاني

الحكػميػػة ،باإلضافػػة إ لى تصػيػػخ شػػبكة شػػخؽ قػيػػة تخبػػط جسيػػع اإلمػارات الدػبع لتدػييل تشقػل السػاششيػغ
بييػػة
رويػػة  2021واألجشػػجة الػششيػػة ،تدػػعى الػػػ ازرة إ لى تحقيػػق ٔ
والسكيسيػغ في الجولػة .واتدػػاقاً مػػع ٔ
مدػػتجامة وبشيػػة تحتيػػة متكاممػػة مػػغ أ جػػل تحقيػػق جػػػدة حيػػاة عاليػػة لجسيػػع السكيسيػػغ.

اثشا عذخ :اليجؼ الثاني عذخ :يعشي ىحا اليجؼ ضساف وجػد أنساط استيبلؾ وإنتاج مدتجامة.

تدػعى دولػة اإلمػارات العخبيػة الستحػجة إ لى تشػيػع مرػادر دخميػا لتربػح نسػذجػاً ناجحػاً
رويػة الجولػة ،فقػج اعتسػج مجمػذ الػػػزراء أ جشػػجة اإلمػػارات الخز ػخاء
لبلقترػاد األخزػخ .وتساشػيا مػع ٔ
ٕ 2030كاشػػار عسػػل لتػجيػػو اإلج ػخاءات دعس ػاً لعسميػػة التحػػػؿ إ لى االقترػػاد األخزػػخ .ويدػػتشج ىحا

اإلشار عمى  5أىجاؼ استخاتيجية ويجعسو  12بخنامجاً ٔرييدياً .ولزسػاف تحقيػق اليػجؼ  ،12تعسػل و ازرة

البييػة عمػػى نذػػخ مفيػػػـ االسػػتيبلؾ واإلنتػػاج السدػػتجاميغ مػػغ خػػبلؿ خصػػة وششيػػة
التغيػخ السشاخػي و ٔ
لمسدػػاعجة في دمػػج ىػػحا السفيػػػـ ضسػػغ الخصػػط واالسػػتخاتيجيات القصاعيػػة والسسارسػػات التجاريػػة

السدػػتجامة وسػػمػؾ السدػػتيمظ.

ثبلثة عذخ :اليجؼ الثالث عذخ :الغخض مغ ىحا اليجؼ ىػ اتخاذ إجخاءات عاجمة لمترجؼ لتغيخ

السشاخ وآثاره.

قايسػػة
تحػخص حكػمػة دولػة اإلمػارات العخبيػة الستحػجة عمػى وضػع تغيػخ السشػػاخ عمػػى أرس ٔ

البييػػة في عػػاـ  .2016وعمػػى نحػػػٍ
األولػيػػات الحكػميػػة ،مػػغ خػػبلؿ ممػػف التغيػػخ السشاخػػي لػػػ ازرة ٔ

مساثػػل لمتحجيػػات التػػي تػاجػػو جسيػػع الػػجوؿ ،فػ ٕػاَّ ف دولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة معخضػػة لتأ ثي ػخات
تغيػػخ السشػػاخ مػػا لػػع يتػػع تػػجارؾ ىػػحا األمػػخ ٕوادارتػػو عمػػى الشحػػػ الرحيػػح.

أربعة عذخ :اليجؼ الخابع عذخ :يعشي ىحا اليجؼ حفع السحيصات ،والبحار ،والسػارد البحخية،
واستخجاميا عمى نحػ مدتجاـ لتحقيق التشسية السدتجامة.

البيية البحخية والداحمية في دولة اإلمارات العخبية الستحجة عمػػى أىسيػػة كبي ػخة الرتباشيػػا
تحطى ٔ

بالعجيػػج مػػغ األنذػػصة االقتراديػػة واالجتساعيػػة واإليكػلػجيػػة ،إ ذ تتخكػػد عمييػػا غالبيػػة التجسعػػات الدػػكانية

في الجولػػة .كسػػا تعتسػػج عمييػػا العجيػػج مػػغ الرشاعػػات السختمفػة ،مثػل الشقػل البحػخؼ والرشاعػات

ػخكاييا عمػػى
البييػػة بالتعػػاوف مػػع شػ ٔ
البتخوكيساويػة وتحميػة السيػػاه .وليػػحا تحػػخص و ازرة التغيػػخ السشاخػػي و ٔ
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
حسايػػة الس ػػارد البحخيػػة باالعتسػػاد عمػػى السعاييػػخ والسسارسػات العالسيػة .بحيػث تيػجؼ الػػ ازرة الحفػاظ

عمػى  %10عمػى األقػل مػغ السشاشػق الدػاحمية والبحخيػة بحمػػؿ عػاـ2020.

خسدة عذخ :اليجؼ الخامذ عذخ :يعشي ىحا اليجؼ حساية الشطع اإليكػلػجية البخية ،وتخميسيا،
وتعديد استخجاميا عمى نحػ مدتجاـ ،وإدارة الغابات عمى نحػ مدتجاـ ،ومكافحة الترحخ ،ووقف

تجىػر األراضي وعكذ مداره ،ووقف فقجاف التشػع البيػلػجي.

تسثػل الرحػخاء الخمميػة الجػدء األكبػخ مػغ السدػاحة األرضيػة لجولػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة

رويػػة
والتػػي تعيػػر بيػػا كسيػػات مختمفػػة ومتفخقػػة مػػغ الشباتػػات السػسػػسية والحيػانػػات .تساشػػياً مػػع ٔ

البييػػة ،تعسػػل و ازرة التغيػػخ السشاخػػي
اإلمػارات في الدػعي لتحقيػق الشسػػ االقترػادؼ مػع الحفػاظ عمػى ٔ
البييػػة جاىػػجة عمػػى تعديػػد االسػػتخجاـ السدػػتجاـ لمس ػػارد الحيػيػػة اعتسػػاداً عمػػى الخصػػط واالسػػتخاتيجيات
و ٔ

والدياسػػات التػػي تدػػتيجؼ مكافحػػة الترحػػخ والحفػػاظ عمػػى التشػػػع البيػلػجػػي في الجولػػة تحكيق ػاً لسرمحػػة
أ جيالشػػا السدػػتقبمية.

ستة عذخ :اليجؼ الدادس عذخ :الغخض مغ ىحا اليجؼ ىػ تذجيع وجػد السجتسعات الدمسية
الذاممة لمجسيع تحكيقا لمتشسية السدتجامة ،وتػفيخ إمكانية المجػء إلى القزاء أماـ الجسيع ،والكياـ

عمى جسيع السدتػيات ببشاء مؤسدات فعالة خاضعة لمسُداءلة.

تتسدػػظ حكػمػػة دولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة بسبػػجأ “شػػعب آمػغ وقزػاء عػادؿ” كأ حػج
لخويػة اإلمػارات ٕ .2021اَّف إ لت ػداـ الجولػػة بدػػيادة القانػػػف أ دػ إ لى حفػػع الشطػػاـ والقزػػاء
األركاف ال ٔخييدػية ٔ
عمػػى العشػػف وسػػاىع في الذػػعػر ٕباحدػػاس مػاششػػي الجولػػة والسكيسيػػغ فييػػا عمػػى حػَّج س ػػاء بالعجالػػة

السػسدػػات العامػػة لزسػػاف محافطػػة الجولػػة
واألمػػغ .وتػاصػػل و ازرة الجاخميػػة جيػدىػػا في إ نذػػاء وتعديػػد ٔ

عمػػى مػقعيػػا لتكػػػف مػػغ بيػػغ أ كثػػخ الػػجوؿ مػػغ حيػث األمػغ واألمػاف لمعيػر بيػا بحمػػؿ عػاـ .2021
وىشػاؾ إ قػخار وعمػػى نصػػاؽ واسػػع بالتدامشػػا لتحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ ،حيػػث أ بػػجػ  %90مػػغ األشػػخاص الحيػػغ

مػش ػخات أ ىػػجاؼ التشسيػػة
يعيذػػػف في الجولػػة بأ نيػػع يذػػعخوف باألمػػاف عشجمػػا يسذػػي بسفػػخده لي ػبلً ضسػػغ ٔ

السدػػتجامة.

سبعة عذخ :اليجؼ الدابع عذخ :يعشي ىحا اليجؼ تعديد وسائل التشفيح ،وتشذيط الذخاكات العالسية
مغ أجل تحقيق التشسية السدتجامة.

تتػػػلى و ازرة الذػ ٔػػوف الخارجيػػة والتعػػاوف الػػجولي قيػػادة أ جشػػجة التعػػاوف اإلنسػػائي الػػجولي في
الجولػػة .وتقػػجـ “سياسػػة اإلمػػارات لمسدػػاعجات الخارجيػػة  ”2020-2017التػجػػو االسػػتخاتيجي لمجعػػع
اإلمػػاراتي السقػػجـ لمػػجوؿ الشاميػػة في سػػعييا لمقزػاء عمػى الفقػخ بجسيػع أ شػكالو أو بعػاده ،ويذػسل ذلػظ الفقػخ

السجقػع وتعديػد الدػبلـ العالسػي وتسكيػغ السػخأة وحسايػة الفتيػات وتحدػػيغ البشيػػة التحتيػػة والشقػػل وفعاليػػة
الحكػمػػة وعمػػى الشحػػػ السبيػغ في أ ىػجاؼ التشسيػة السدػتجامة الدػبعة عذػخ لعػاـ  2016إ لى .2030
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
 .1تػ ػػع تخريػ ػػز أ كثػ ػػخ مػ ػػغ  %90مػػغ التسػيػػل السقػػجـ لمسذػػاريع التػػي تتػافػ ػػق مػ ػػع اليجفيػ ػػغ
الثامػػغ والدػػابع عذػػخ مػػغ اىػػجاؼ التشسيػػة السدػػتجامة مػػغ أ جػػل زيػػادة السيدانيػ ػػات الحكػميػ ػػة في

أ ق ػػل البم ػػجاف نسػ ػػاًلخصصي ػػا وبسا يسش ػػح ميػ ػدة السخون ػػة لمحكػمػػات لتخريػ ػػز األم ػ ػػاؿ وفقػ ػػا

لخصصيػػا أو ولػياتيػ ػػا.

 .2قجمػػت دولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة دعس ػاً بسبمػػغ  1.7مميػػار درىػػع إماراتي  460مميػػػف دوالر
أمخيكي لمسشطسػػات الجوليػػة لمتسػيػػل متعػػجد األش ػخاؼ الػػحؼ يذػػسل الب اخمػػج االجتساعيػػة
واالقتراديػػة والبيئية.

تسثل أىجاؼ التشسية السدتجامة بجولة االمارات العخبية الستحجة خارشة شخيق شاممة .وىي تعالج

األسباب الجحرية لمفقخ وتػحج الذعػب إلحجاث تغييخ إيجابي لمعالع أجسع .ما يسيد أىجاؼ التشسية
السدتجامة عغ غيخىا مغ األىجاؼ أنيا تخكد عمى شسػلية الجسيع ،حيث ال يسكغ لجولة أف تعسل لػحجىا

لتحقق الشسػ االجتساعي واالقترادؼ داخل حجودىا فقط ،بل يجب عمى الجوؿ أف تتكاتف وتتعاوف
لزساف تحقيق األىجاؼ واالستجامة لمعالع أجسع.
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-

السبحث الثالث :واحة الديميكهن بيئة الريادة االبتكارية

العالسية مع أرقى
حخصا مغ دولة االمارات العخبية الستحجة عمى بشاء شبكة مغ الذخاكات
ّ
الجولية التي تدعى إلى الجولة ،أنذأت مجسػعة مغ السجف
طسات
الجامعات ،والسعاىج
الستخررة والسش ّ
ّ
ّ

التصػرات في ىحا السجاؿ وتقجيع الجعع السيجاني
العمسية الستكاممة فيسا بيشيا وذلظ لبلستفادة مغ أحجث
ّ
السحمية الخاغبة في دفع عجمة االبتكار في مختمف قصاعاتيا .وسيتشاوؿ
البلزـ لكافة الجيات
االتحادية و ّ
ّ

السبحث األخيخ واحة الديميكػف كتجخبة ارئجة لبلبتكار ثع أثخ ىحه السشصقة التجارية عمى االقتراد
االماراتي.

السطمب األول :دولة االمارات العربية عشهان االبتكار
تترجر دولة اإلمارات عخبياً مؤشخ االبتكار العالسي مشح سشػات .يعتبخ االبتكار عشر اًخ مغ
السحاور الػششية لخؤية اإلمارات  2021التي تشجرج تحت عشػاف متحجوف في السعخفة  ،والحؼ يشذج
تحقيق اقتراد معخفي ومتشػع ومخف تقػده كفاءات إماراتية ماىخة ،وتعدزه أفزل الخبخات بسا يزسغ

االزدىار بعيج السجػ لجولة اإلمارات وشعبيا.

أوال :استراتيجية دولة االمارات العربية لالبتكار

تسيدت دولة اإلمارات العخبية الستحجة مشح تبشييا ليحه االستخاتيجية بقجرتيا عمى االبتكار ،ما

ساىع في تعديد مكانتيا االجتساعية واالقترادية وجعميا مقرجاً لمسػاىب واألعساؿ في فتخة قياسية.
 .1حػؿ االستخاتيجية:

أشمق الذيخ دمحم بغ راشج آؿ مكتػـ ،حاكع دبي  ،في أكتػبخ " 2014االستخاتيجية الػششية

لبلبتكار" والتي تيجؼ لجعل اإلمارات ضسغ الجوؿ االكثخ ابتكا اًر عمى مدتػػ العالع خبلؿ الدشػات الدبع
القادمة .وتتزسغ االستخاتيجية التي تعسل ضسغ أربعة مدارات متػازية  30مبادرة وششية لمتشفيح خبلؿ
الدشػات الثبلث القادمة كسخحمة أولى تذسل مجسػعة مغ التذخيعات الججيجة ودعع حاضشات االبتكار
وبشاء القجرات الػششية الستخررة ومجسػعة محفدات لمقصاع الخاص وبشاء الذخاكات العالسية البحثية
وتغييخ مشطػمة العسل الحكػمي نحػ مديج مغ االبتكار وتحفيد االبتكار في  7قصاعات وششية رئيدية

ىي الصاقة الستججدة والشقل والرحة والتعميع والتكشػلػجيا والسياه والفزاء(.أنطخ الذكل  )4-4اعتسجت
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
حكػمة دولة اإلمارات االستخاتيجية الػششية لبلبتكار الستقجـ ،والتي تعتبخ الشدخة السصػرة مغ االستخاتيجية

الػششية لبلبتكار ،ومخحمة ججيجة تقػـ عمى تسكيغ اإلنداف مغ خبلؿ االنتقاؿ مغ التخكيد عمى القصاعات
الحيػية إلى الغايات والشتائج في السجاالت الدبعة سابقة الحكخ.

1

الذكل( :)4-4قطاعات االبتكار باإلمارات العربية الستحدة

السردر :االستراتيجية الهطشية لالبتكار الستقدم  ،2018تقرير متهفر عمى السهقع الرسسي لسكتب رئاسة الهزراء لدولة االمارات
العربية الستحدةhttps://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal- ،

 ،governments-strategies-and-plans/national-innovation-strategyتاريخ االطالع،2020/10/02 :

 .2مدارات االستخاتيجية

ص.7

ال
تتبشى االمارات العخبية الستحجة رؤية واضحة ضسغ استخاتيجيتيا مفادىا ":السعخفة اتخحت أشكا ً

ججيجة في عرخ التكشػلػجيا الخقسية ،ولع تعج العمػـ البديصة (القخاءة والكتابة والحداب) كافية ،إلعجاد

أجياؿ الغج" .يجب التأكيج عمى أىسية تخسيخ عمػـ الحاسػب والبخمجة وتعديد االبتكار في محتػػ السشاىج

 1االضترات١د١خ اٌٛطٕ١خ ٌبلثتىبر اٌّتمذَ  ،2018تمر٠ر ِتٛفر ػٍ ٝاٌّٛلغ اٌرضٌّّ ٟىتت رئبضخ اٌٛزراء ٌذٌٚخ االِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذح،
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and ،plans/national-innovation-strategyتبر٠خ االطبلع ،2020/10/02 :ص.5
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المتحدة-
الجراسية سػاء السجرسية أو الجامعية أو قصاع األعساؿ ".وتعسل االستخاتيجية وفق أربعة مدارات ىي

كالتالي:

1

أ .يخكد السدار األوؿ عمى إرساء بيئة محفدة لبلبتكار مغ خبلؿ تػفيخ بيئة مؤسدية وتذخيعات
محفدة وداعسة لبلبتكار والتػسع في دعع حاضشات االبتكار والتخكيد عمى البحث والتصػيخ في

مجاالت االبتكار وتػفيخ بشية تحتية تكشػلػجية تجعع وتحفد االبتكار في كافة القصاعات.

ب .يخكد السدار الثاني عمى تصػيخ االبتكار الحكػمي مغ خبلؿ تحػيل االبتكار الحكػمي لعسل

مؤسدي وتصػيخ مشطػمة متكاممة مغ األدوات الحجيثة لسداعجة الجيات الحكػمية عمى

االبتكار وتػجيو جسيع الجيات الحكػمية بخفس مرخوفاتيا بشدبة  % 1ليتع تخريريا لجعع
مذاريع االبتكار وإشبلؽ بخامج تجريبية وتعميسية في مجاؿ االبتكار عمى مدتػػ الجولة.

ت .يخكد السدار الثالث لبلستخاتيجية الػششية لبلبتكار عمى دفع القصاع الخاص نحػ مديج مغ
االبتكار عبخ تحفيد الذخكات عمى إنذاء مخاكد االبتكار والبحث العمسي وتبشي التكشػلػجيات

الججيجة وتذجيع ودعع الذخكات الػششية لتشسية مشتجات وخجمات مبتكخة واستقصاب الذخكات

العالسية الخائجة في مجاؿ االبتكار في كافة القصاعات ذات األولػية الػششية باإلضافة لتعديد

مكانة الجولة كسخكد عالسي الختبار االبتكارات الججيجة وإنذاء مجتسعات ومشاشق مخررة

لبلبتكار في بعس القصاعات وتذجيع السؤسدات البحثية لمتخكيد عمى البحػث التصبيكية في

القصاعات ذات األولػية الػششية.

ث .يخكد السدار الخابع لبلستخاتيجية الػششية لبلبتكار عمى بشاء أفخاد يستمكػف ميارات عالية في
االبتكار مغ خبلؿ بشاء السػاىب والقجرات الػششية في مجاؿ االبتكار مع التخكيد عمى العمػـ

والتكشػلػجيا واليشجسة والخياضيات واستحجاث مػاد تعميسية في السجارس والجامعات خاصة
باالبتكار وتخسيخ ثقافة وششية تذجع عمى االبتكار وريادة األعساؿ وتحتخـ وتكافئ اإلقجاـ عمى

السخاشخة مغ خبلؿ التعاوف بيغ الحكػمة والقصاع الخاص والسؤسدات اإلعبلمية.

 .3قصاعات االستخاتيجية:

تخكد االستخاتيجية الػششية لبلبتكار عمى  7قصاعات وششية لتحفد االبتكار مغ خبلليا ىي:2

أ .الطاقة الستجددة :تذجيع االبتكار في الرشاعات السختبصة بالصاقة الستججدة والشطيفة إضافة
لتعديد االبحاث التصبيكية في مجاؿ التكشػلػجيا الشطيفة وتخسيخ مشطػمة ججيجة تعتسج عمى

البلمخكدية في تػليج الصاقة.

١ٔ 1ف ٓ١حط ،ٓ١خٛٙد دٌٚخ االِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذح فِ ٟدبالد االثتىبر ٚالتصبد اٌّؼرفخ ،االثتىبر  -اٌجٛاثخ اٌرضّ١خ ٌحىِٛخ دٌٚخ اإلِبراد
اٌؼرث١خ اٌّتحذح ، http://www.economy.gov.ae/EconomicalReports.pdf ،تبر٠خ اٌتحّ ،2020/10/12 :ً١ص .5-4
2االضترات١د١خ اٌٛطٕ١خ ٌبلثتىبر اٌّتمذَ ِ ،2018رخغ ضجك رورٖ ،ص .10
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
ب .الشقل :تحفيد االبتكار في مجاؿ الشقل الجػؼ والبحخؼ والخجمات والسجف المػجدتية بيجؼ تقجيع
مشتجات وخجمات ججيجة ومبتكخة في ىحا السجاؿ وزيادة فاعمية اإلجخاءات واخترار األوقات في

الخبط بيغ شخؽ العالع وغخبو وشسالو بجشػبو كسا تخكد االستخاتيجية ايزا عمى االبتكار في مجاؿ

السخكبات والصائخات مغ دوف شيار.

ت .التعميم :تذجيع االبتكار في التعميع مغ خبلؿ تدويج الصمبة بسيارات القخف الحادؼ والعذخيغ
كالتفكيخ الشقجؼ وحل السذكبلت واإلبجاع واالبتكار والسثابخة والقجرة عمى التكيف وغيخىا باإلضافة

إلنذاء مختبخات ابتكار في السجارس والجامعات لتذجيع االختخاعات.

ث .الرحة:

تذجيع االبتكار في مجاالت تقجيع خجمات صحية وعبلجية باستخجاـ التكشػلػجيا

الستقجمة وتذجيع تصػيخ الرشاعات الجوائية والتقشية الحيػية إضافة لمعسل مع الذخكاء

االستخاتيجييغ عمى تشسية قصاع األبحاث الصبية لعبلج األمخاض الدائجة.

ج .السياه :تذجيع االبتكار في مجاؿ معالجة تحجؼ نجرة السياه.
ح .التكشهلهجيا :االبتكار في األبحاث والتكشػلػجيا.
خ .الفزاء:

استكذاؼ الفزاء وتصػيخ التكشػلػجيا في مجاؿ االتراالت واألقسار الرشاعية

باإلضافة لؤلبحاث الخاصة بشقل تكشػلػجيا الفزاء لبلستخجامات األرضية وذلظ مغ خبلؿ

السؤسدات الستخررة في الجولة بيجؼ تصػيخ قصاع الفزاء كأحج القصاعات الججيجة في
االقتراد الػشغ

دعع االستخاتيجية الػششية لبلبتكار وتحقيق رؤية اإلمارات التشسػية بأف تكػف ضسغ الجوؿ

العذخ األولى في مجاؿ االبتكار حػؿ العالع بحمػؿ عاـ  2021يأتي في مقجمة أولػيات دولة االمارات

العخبية الستحجة ،حيث بادرت السؤسدة بإنذاء مخكد حسجاف بغ راشج آؿ مكتػـ لمسػلبة واالبتكار ،الحؼ

يعج أوؿ مخكد لبلبتكار عمى مدتػػ اإلمارات يقجـ خجمات نػعية تترل بخعاية ومداعجة السبتكخيغ في

السجتسع اإلماراتي.

ثانيا :االمارات تبتكر
بعج نجاح أسبػع اإلمارات لبلبتكار عمى مجار سشتيغ في  2015و 2016تع اإلعبلف عغ

امتجاد األسبػع ليكػف شي اًخ كامبلً خبلؿ شيخ فبخايخ  2018وىػ حجث وششي يحتفل باالبتكار في جسيع
أنحاء دولة االمارات العخبية الستحجة( .أنطخ الذكل  )5-4أما الجيات السذاركة فيو فيي :جيات حكػمية

ومؤسدات تعميسية وشخكات القصاع الخاص الػششية والعالسية والذخكاء اإلعبلمييغ وييجؼ إلى:
 تعديد مكانة الجولة كسخكد عالسي لبلبتكار

 بشاء القجرات ونذخ ثقافة االبتكار في الجولة

 تحفيد الجيات الحكػمية والقصاع الخاص واألفخاد عمى تبشي مسارسات االبتكار
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المتحدة-
 إشبلؽ وتشفيح مبادرات وأفكار مبتكخة نػعية عمى مدتػػ الجولة
الذكل ( :)5-4تطهر مبادرة االمارات تبتكر

السردر :شير االمارات تبتكر ،2020السهقع الرسسي لسكتب رئاسة الهزراء  ،2020 – 2017االمارات
العربية الستحدة ، https://www.uaeinnovates.gov.ae/ar/about-us :تاريخ االطالع:
.2020/10/15

حجث وششي يحتفي باالبتكار في جسيع أنحاء دولة اإلمارات
فذيخ اإلمارات لبلبتكار 2020
ٌ
العخبية الستحجة وييجؼ لتعديد ريادة الجولة عالسياً ودعع جيػد الحكػمة في االستعجاد لمخسديغ سشة

السقبمة ،وقج شيج الحجث حدمة فعاليات مبتكخة مغ حيث السحتػػ والتجارب واألفكار الخبلقة تجعع في
مجسميا اليجؼ الخئيدي لمسبادرة بتعديد وعي أفخاد السجتسع بأىسية االبتكار وأثخه عمى مدتقبميع وتحفيدىع

لمسذاركة الفاعمة في مديخة االبتكار بجولة اإلمارات وبسا يعكذ رؤية الكيادة الخشيجة.
 .1الدياسة العميا لجولة اإلمارات في مجاؿ العمػـ والتكشػلػجيا واالبتكار

اعتسج في نػفسبخ  2015الذيخ خميفة بغ زايج آؿ نيياف رئيذ الجولة الدياسة العميا لجولة

اإلمارات في مجاؿ العمػـ والتكشػلػجيا واالبتكار ،وتتزسغ الدياسة  100مبادرة وششية ،وميدانية تديج
عمى  300مميار درىع حتى العاـ  .2021كسا تذسل أيزاً مجسػعة سياسات وششية ججيجة في السجاالت

التذخيعية واالستثسارية والتكشػلػجية والتعميسية والسالية بيجؼ تغييخ معادالت االقتراد الػششي ،ودفعو

بعيجاً عغ االعتساد عمى السػارد الشفصية ،وتحقيق نقمة عمسية ومعخفية متقجمة لجولة اإلمارات خبلؿ

الدشػات القادمة .تيجؼ الدياسة إلى االستثسار في السػاشغ اإلماراتي ،واالرتقاء بسعارفو في مجاؿ العمػـ
والتكشػلػجيا .كسا تخمي إلى دعع عجد مغ السجاالت مغ أبحاث الفزاء ،وصشاعات الصيخاف الستخررة،

والرشاعات الجوائية العالسية ،ودعع أبحاث الصاقة الذسدية والصاقة الشػوية الدمسية ،وبخامج الحكاء

االصصشاعي ،وغيخىا.
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
 .2صشجوؽ دمحم بغ راشج لجعع االبتكار

ويعتبخ إحجػ السبادرات االتحادية التي أشمقيا
تبمغ قيسة الرشجوؽ  2مميار درىع اماراتيُ ،
الذيخ دمحم بغ راشج آؿ مكتػـ ،نائب رئيذ الجولة رئيذ مجمذ الػزراء حاكع دبي لجعع السذاريع

االبتكارية في الجولة ،وتعديد الشسػ االقترادؼ .وييجؼ الرشجوؽ الى دعع االستخاتيجية الػششية لبلبتكار،

وتحقيق رؤية اإلمارات التشسػية ،بأف تكػف ضسغ العذخ دوؿ األولى السبتكخة في العالع بحمػؿ .2021
تتسثل ميستو االساسية في تسػيل كافة األفكار االبتكارية التي تحسل إمكانيات تجارية ،ويزع خبخاء في

كافة القصاعات لتقييع ججوػ األفكار ،ويػفخ تدييبلت تسػيمية وتشطيسية لمسذاريع التي يتع تسػيميا بيجؼ

بشاء بيئة متكاممة داعسة لبلبتكار بالتعاوف مع مختمف السؤسدات ،والجيات السالية والتسػيمية في الجولة

مثل :البشػؾ التجارية ،ومؤسدات التسػيل االستثسارؼ ،والذخكات العائمية ،وغيخىا.

تع تكميف و ازرة السالية اإلشخاؼ عمى ىحا الرشجوؽ  ،والتشديق مع السؤسدات السالية في الجولة،

ووضع البخامج لتػفيخ التسػيل البلزـ لؤلفخاد ،والذخكات السكيسة ،أو السدجمة في الجولة مسغ يداىع بأفكار

مبتكخة ،سػاء كانت تقشيات ،أو عسميات ،أو مشتجات ،أو خجمات ُسجمت كسمكية فكخية لمفخد أو الذخكة،
وتجاوزت فعمياً مخحمة التصػيخ األساسية .عمى الستقجميغ بصمبات التسػيل تػفيخ خصط عسل مدتجامة
لسذخوعاتيع ،بحيث تؤىميع لمحرػؿ عمى التسػيل السشاسب .وستُسشح األولػية لمقصاعات الدبعة السحجدة
في االستخاتيجية الػششية لبلبتكار وىي :قصاعات الصاقة الستججدة ،والشقل ،والرحة ،والتعميع،

والتكشػلػجيا ،والسياه ،والفزاء.

1

السطمب الثالث :واحة الديميكهن بإمارة دبي
حققت إمارة دبي وتحقق إنجازات اقترادية مدتجامة ،في ضل تػجييات حاكع دبي نحػ اقتراد

السعخفة التي كخستيا وثيقة الخسديغ االستخاتيجية مغ خبلؿ العسل عمى تشػيع االقتراد ومػاكبة االبتكار
وتذجيع االستثسار ودعع ريادة األعساؿ ،ما يديع في تعديد مكانة دبي كػجية رائجة الستقصاب االستثسار

األجشبي السباشخ ،وتعديد األعساؿ التجارية خاصة التجسعات الرشاعية وقامت عجة مجف مشيا الرشاعية
ومشيا العمسية :مجيشة دبي لئلنتخنت  ، Dubai Internet Cityحجيقة دبي لمعمػـ Dubai Science

 ،Parkواحة دبي لمديميكػف....

 1ػٓ دٌٚخ االِبراد ،اٌّٛلغ االٌىتر ٟٔٚاٌرضٌّٛ ٟزارح شئِ ْٚدٍص اٌٛزراء ٚاٌّطتمجً ٌذٌٚخ االِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذحhttps://u.ae/ar- ،
 ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/innovation-in-the-uaeتبر٠خ االطبلع .2020/10/11
ٚ ٟ٘ث١مخ ضٕ٠ٛخ تُ اصذار٘ب ثّٕبضجخ ِرٚر خّط ٓ١ػبِب ً ػٍ ٝت ٌٟٛحبوُ دث ٟدمحم ثٓ راشذ آي ِىت َٛأٚي ِطئ١ٌٚخ ف ٟاٌذٌٚخ٠ٚ .تُ تدذ٠ذ اٌٛث١مخ
ف ٟاٌراثغ ِٓ خبٔف ٟوً ػبَ.

Dubai Internet City is the region’s leading specialised business community focused on the technology sector.
With its right mix of commercial spaces, services, retail, events and a thriving community, it offers the perfect
enabling environment for a variety of businesses ranging from startups to global companies.

Dubai Science Park supports innovation by providing the right enabling environment to foster growth and
development in pharma, health and wellness, as well as life, human, plant, material, environmental and energy
sciences.
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
أوال :طبيعة ونسط الحياة بهاحة الديميكهن

واحة دبي لمديميكػف  :Dubai Silicon Oasisىي مشصقة تكشػلػجية واعجة تقع في إمارة دبي،

تأسدت في عاـ  ، 2004وتعتبخ السشصقة التكشػلػجية الػحيجة في اإلمارات التي تػفخ بيئة مشاسبة إلنذاء
الذخكات التكشػلػجية والتجارية والدكغ في آف واحج .تقػـ السجيشة عمى رؤية واضحة لخجمة التشسية

التكشػلػجية ىي كالتالي....":ىشا يتحػؿ حمسظ إلى واقع ،فخصتظ لمتػاصل مع الذخكات العالسية والييئات

الحكػمية والذخكات الشاشئة والسدتثسخيغ والجسيػر والعسل بذكل وثيق مغ أجل خمق السدتقبل التكشػلػجي

السؤسدات عمى تحػيل أفكارىع
مؤسدة ذات نفع عاـ تتسّثل رسالتيا في مداعجة األفخاد و ّ
السدتجاـ ".وىي ّ
السؤسدة األفكار التي مغ شأنيا أف تختقي بجػدة الحياة مغ
السبتكخة إلى ابتكارات ممسػسة .تجعع ىحه
ّ
العسمية .كسا يسكغ اعتبارىا
السعسقة وتصبيق البخامج
خبلؿ االستثسار السبكخ في السذاريع ،وإجخاء البحػث
ّ
ّ
نطاـ ايكػلػجي ومداحة عسل تع ترسيسيا خريراً لخبط الذخكات الخاصة والذخكات الشاشئة
والسدتثسخيغ والذباب والعامة لترسيع السدتقبل التكشػلػجي.1

واحة دبي لمديميكػف ىي السجيشة الحخة التكشػلػجية الستكاممة في دولة االمارات العخبية .حققت

السجيشة نتائج نػعية خبلؿ عاـ  ،2018حيث بمغ إجسالي اإليخادات  576.9مميػف درىع ،فيسا بمغ صافي
أرباح الدمصة  292.4مميػف درىع ،مقارنة مع  205.7مبلييغ درىع لعاـ  ،2017أؼ بديادة قجرىا
 .%42.1مثل ىحه الشتائج تعكذ الثقة الكبيخة التي تػلييا الذخكات اإلقميسية والعالسية بجبي ،نط اًخ إلى

السقػمات العجيجة التي تسيد اإلمارة عالسياً كسشرة حيػية إلشبلؽ الذخكات والسذخوعات الشاشئة الستسيدة.
كسا أف مجيشة دبي تتستع بالعجيج مغ العػامل الجاذبة لبلستثسار ،يأتي في مقجمتيا األمغ واألماف

واالستقخار ،والبشية التحتية عالسية السدتػػ التي تجحب السدتثسخيغ ورؤوس األمػاؿ ،واستقخار العسمة،

إضافة إلى التذخيعات والقػانيغ الذفافة ،والتدييبلت السقجمة لتأشيخات اإلقامة الخاصة بالسدتثسخيغ.

2

تأسدت سمصة واحة دبي لمديميكػف ) ، (DSOAوىي مشصقة حخة مسمػكة لمحكػمة بشدبة

 ،٪100وفًقا لمقانػف رقع  16لعاـ  2005لحكػمة دبي (أنطخ السمحق  )1-4لجعع شمب السشصقة لتػسيع
األعساؿ التجارية مع ميسة "تدييل وتعديد الرشاعات القائسة عمى التكشػلػجيا الحجيثة "  .يتع تقجيع
مجسػعة كاممة مغ الحػافد والسدايا لمذخكات العاممة داخل السشصقة الحخة واحة دبي لمديميكػف )(DSO

متكامبل لمسعيذة والعسل .يستج السجتسع الحزخؼ السخصط الخئيدي لػ
مجتسعا
ىي حجيقة تقشية وتػفخ
ً
ً
DSOعمى  7.2مميػف متخ مخبع وقج تع تقديسو بعشاية إلى  5أعسجة رئيدية :الرشاعية والتجارية

عجدا
والتعميسية والسعيذة والسداكغ والسخافق العامة .تع ترسيسو كشطاـ بيئي عالي التقشية يػفخ لمذخكات ً
1

Site officiel de parc : Dubai Silicon Oasis : https://www.dsoa.ae/explore-dso/who-we-are , consulté le
10/11/2020.
2
Dubai Silicon Oasis, le site officiel de l’université : The Rochester Institute of Technology (RIT) Dubai,
https://www.rit.edu/dubai/rit/dubai-silicon-oasis , consulté le 13/11/2020.
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المتحدة-
كبيخ مغ السدايا بسا في ذلظ بشية تحتية حجيثة تتسيد بذبكات اتراالت وكيخباء وشخؽ متقجمة .كسا أنيا
ًا
تتسيد بحػافد االستثسار التكشػلػجي لمسؤسدات الكبيخة  ،ودعع ريادة األعساؿ  ،ومخكد احتزاف  ،وتسػيل

رأس الساؿ االستثسارؼ.1

تعج مشصقة واحة دبي لمديميكػف بذخكات التكشػلػجيا واالبتكار ،وتعتبخ واحجة مغ السشاشق األكثخ

شمباً الستئجار العقارات في دبي ،وذلظ وفق تقخيخ مػقع بيػت.كػـ عغ سػؽ عقارات دبي لعاـ .2019
يعج الدكغ في واحة سيميكػف دبي مثالياً لؤلفخاد والعائبلت ،إذ تزع السشصقة مجسػعة كبيخة مغ السجسعات
والسباني الدكشية والسحبلت التجارية واألماكغ التخفييية والسخافق والخجمات الزخورية لجسيع الدكاف .تقع

السشصقة في مكاف استخاتيجي مغ السجيشة ،وتزع مديجاً مستا اًز مغ العقارات الدكشية والتجارية.
 .1لسحة عامة:

يسكغ وصف واحة الديمكػف بأنيا "مجيشة داخل مجيشة" ،إذ أنيا مغ مشاشق دبي التي تػفخ جسيع

السخافق والخجمات الزخورية لدكانيا .تجسع مشصقة الديميكػف في دبي ما بيغ السباني التجارية

والسجسعات الدكشية .تختبط واحة الديميكػف مع مشاشق السجيشة األخخػ والسجسعات الدكشية الفخعية مغ

خبلؿ شبكة مػاصبلت وشخؽ حجيثة وبسػاصفات عالسية .تع تقديع السشصقة إلى  3أجداء رئيدية ،وىي
مشصقة مخررة ألعساؿ التكشػلػجيا تدسى تكشػلػجي بارؾ ،والتي تزع مجسعات فمل ،ومجسػعة مغ

األبخاج الدكشية السشتذخة في جسيع أنحاء السشصقة ،وتعج مشصقة الديميكػف دبي مخك اًد لتجسع الذخكات

التكشػلػجية الشاشئة ،مسا يجعميا مغ السشاشق التجارية السددحسة ،ومق اًخ الجتساعات ولقاءات أصحاب
األعساؿ والتي تعج بالكثيخ مغ أصحاب األعساؿ الحيغ يعسمػف في “تكشػلػجي بارؾ” أو رجاؿ األعساؿ

الحيغ يتصمعػف تأسيذ شخكة أو عسل تجارؼ في اإلمارات .وتتسثل أىسيتيا في:
أ .مشصقة تجارية وسكشية تزع أبخاج ومجسعات متشػعة

ب .مثالية لمعائبلت واألفخاد وشبلب الجامعات

ت .تعج مقخ لذخكات التكشػلػجيا الكبخػ والشاشئة

ث .تزع عقارات سكشية تتسيد بسجسػعة مغ الخجمات والسخافق الفاخخة
ج .تقع قخب السشاشق الدياحية األشيخ في دبي
ح .نطاـ التسمظ الحخ فقط لفمل الدجر

خ .ايجار شػيل االجل يرل إلى  99سشة لمذقق

1اٌتمر٠ر االلتصبد ٞإلِبرح دث ،2019 ٟتمر٠ر ٌذائرح اٌتّٕ١خ االلتصبد٠خ ،حىِٛخ دث ،ٟاإلِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذح ِ ،تٛفر ػٍ ٝاٌّٛلغ :
 ، /https://www.dubaided.gov.aeص.134
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المتحدة-
كسا يدكغ العجيج مغ شبلب التعميع العالي في واحة دبي لمديميكػف بدبب قخبيا مغ السجيشة

األكاديسية ،إذ أنيا تتسيد بإيجاراتيا السعقػلة ومػقعيا االستخاتيجي في السجيشة وعقاراتيا الستشػعة ،مسا
يجعميا مغ السشاشق السثالية لدكغ الصبلب الػافجيغ إلى دبي واإلمارات األخخػ.
 .2نسط الحياة في واحة الديميكػف:

تع إنذاء مشصقة الديميكػف في دبي تساشياً مع رؤية وتصمع الجولة إلى "تدييل وتذجيع الرشاعات
القائسة عمى التكشػلػجيا الحجيثة" ،وتصػرت واحة الديميكػف ،التي بجأت كسشصقة مخررة لجعع الذخكات
التكشػلػجية الشاشئة ،بدخعة فائقة إلى أف أصبحت مشصقة سكشية متعجدة الثقافات وواحجة مغ السشاشق
األكثخ شمباً لكل مغ الخاغبيغ باستئجار أو شخاء العقارات عمى ٍ
حج سػاء .تتزسغ السشصقة في الػقت

الحالي مجسػعة مسيدة مغ العقارات السختمفة بأسعار معقػلة ،والتي تذسل شقق و بيػت لئليجار في واحة
الديميكػف .تتشػع الػحجات الدكشية في السشصقة لتذسل شقق استػديػ و شقق  3غخؼ لئليجار في واحة

دبي لمديمكػف ،بيشسا تفزل العائبلت الدكغ في الفمل الػاقعة في واحج مغ السجسعيغ الدكشييغ لمفمل التي
تزع ما يرل إلى أكثخ مغ  1,600فيبل سكشية ،حيث يتزسغ مجسع فمل الدجر ومجسع فمل

الدسخ مجسػعة مغ الفمل التي تتشػع بيغ فمل ووحجات تاوف ىاوس مغ  5 – 3غخؼ.1

تزع ىحه السشصقة ،مثل معطع مشاشق دبي األخخػ ،مديجاً مغ الدكاف ذوؼ الجشديات والثقافات
السختمفة ،وتتسيد السشصقة بسخافقيا ذات السدتػػ العالسي ومػقعيا السخكدؼ الحؼ يخبصيا بأجداء مختمفة مغ

دبي .تػفخ معطع السباني الدكشية مداحات مخررة لرف سيارات الدكاف في مػاقف الديارات
السحجدة ،كسا وتشتذخ مػاقف سيارات عامة مجفػعة األجخ في أرجاء السشصقة .كسا تتػفخ محبلت الدػبخ

ماركت في واحة دبي لمديميكػف ،والتي تمبي االحتياجات اليػمية واألساسية لمدكاف ،نحكخ مشيا :سػبخ

ماركت الحداـ األخزخ ،سبخنغ بارؾ سػبخ ماركت ،تايع بمذ سػبخ ماركت ،سػبخ ماركت كارفػر...
تتزسغ واحة الديميكػف مجسػعة مغ السداجج كسا أف أجداء مختمفة مغ السشصقة تزع مداجج واسعة تقع
عمى بعج مدافات يسكغ لسػضفي الذخكات والعامميغ في السحبلت التجارية التػجو إلييا ألداء الرمػات،

وتذسل مداجج واحة دبي لمديميكػف الذييخة كل مغ :مدجج الػاحة ،مدجج واحة دبي لمديميكػف...،

يعج الدكغ في واحة سيميكػف دبي مشاسباً لؤلفخاد والعائبلت ،إذ تزع السشصقة مجسػعة كبيخة مغ

السجسعات والسباني الدكشية ،وتتسيد السشصقة بأسعار وإيجارات عقاراتيا السعقػلة ،وتزع السخافق والخجمات
الزخورية ،ىحا وتقع بالقخب مغ العجيج مغ السجارس والسعاىج التعميسية والحجائق وأماكغ التخفيو .تعتبخ

مشصقة واحة دبي لمديميكػف مثالية لمعائبلت ،إذ أنيا تزع مجسػعة مغ أفزل السجارس والحزانات

والسؤسدات التعميسية السختمفة األخخػ ،تذسل مجارس واحة دبي لمديميكػف أكاديسية جيسذ وليشغتػف،
Site officiel de parc : Dubai Silicon Oasis : https://www.dsoa.ae/explore-dso , consulté le 11/11/2020.
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والتي تعتسج السشياج البخيصاني في التجريذ وبخنامج مخحمة الدشػات السبكخة البخيصاني لمصبلب في السخحمة

التأسيدية ،أما القدع الثانػؼ فيتع تجريديع السشياج الػششي إلنجمتخا ،وتعج واحجة مغ أفزل السجارس في

اإلمارات العخبية الستحجة ،تعتبخ مشصقة الديميكػف في دبي مشاسبة ججاً لمصبلب الػافجيغ والسحمييغ في
مخحمة التعميع العالي ،فيي تقع بالقخب مغ السجيشة األكاديسية التي تزع عجد كبيخ مغ الجامعات السعتسجة

دولياً.

تذسل السشصقة فخع مغ جامعة روتذدتخ لمتكشػلػجيا الذييخة ججاً في نيػيػرؾ وتقجـ

الجامعة شيادات معتسجة في التكشػلػجيا واألعساؿ .وتتػفخ السشصقة عمى كل وسائل الخاحة مثل:
السدتذفيات والعيادات ،مخاكد المياقة البجنية ،السصاعع والسقاىي ،الديشسا ،صالػنات التجسيل والسشتجعات

الرحية ،والحجائق .أما مػقعيا فيػ استخاتيجي حيث تقع واحة دبي لمديميكػف عشج تقاشع شارع الذيخ دمحم
بغ زايج ) (E311مع شارع دبي – العيغ بالقخب مغ أىع مخاكد األعساؿ في دبي والسجيشة األكاديسية
والسجيشة العالسية والػرساف ودبي النج ،وعمى بعج حػالي  20دقيقة مغ مصار دبي الجولي .واحة دبي

عالسيا ومجسع تكشػلػجي متكامل يتيح لمشاس العير والعسل
لمديميكػف ىي مشصقة حخة معتخؼ بيا
ً
ئيديا في مػقع
والمعب .تدتزيف الرشاعات القائسة عمى التكشػلػجيا الحجيثة
ومجتسعا حزخًيا مخص ً
صا ر ً
ً
مسيد  ،تقجـ  DSOبشية تحتية متصػرة وخجمات أعساؿ داخمية وتعسل الػاحة لتحقيق استخاتيجية بيا حدمة

مغ األىجاؼ نحكخ مشيا:

1

 لتعديد التكشػلػجيا وريادة األعساؿ مغ خبلؿ نطاـ بيئي متكامل.
 أف نربح الخيار األوؿ لسغ يبحثػف عغ بيئة شفافة وآمشة.

 لتصػيخ مجتسع متكامل ومدتجاـ وسعيج مغ خبلؿ التعاوف واالبتكار والتكشػلػجيا.
 خمق بيئة مبتكخة ومشتجة  ،مغ خبلؿ ثقافة تديج مغ قيسة الشاس.

تكخس  DSOجيػدىا لتعديد التعاوف التكشػلػجي واالبتكار  ،وبالتالي فقج درس فخيقشا الستسخس مغ خبخاء
التكشػلػجيا بعشاية أكبخ مجسعات التكشػلػجيا في العالع مغ أجل تحجيج العشاصخ األساسية لشجاح األعساؿ.

خريرا لمسؤسدات القائسة عمى التكشػلػجيا لمتفاعل
نتيجة لحلظ  ،تع ترسيع نطامشا البيئي عالي التقشية
ً
ودعع بعزيا البعس مغ أجل ازدىار األفكار والتكشػلػجيا واألعساؿ .ويتكػف الشطاـ البيئي عالي التقشية

لذخكة  DSOمغ ستة عشاصخ رئيدية( :أنطخ الذكل )6-4
-السذاريع الكبيخة

الذخكات الشاشئة والذخكات الستػسصة الحجعصشاديق رأس الساؿ االستثسارؼجامعات وحاضشات 1األثر االلتصبد ٞالوطج ، 2020 ٛتمر٠ر الدارح اٌذراضبد االلتصبد٠خٚ ،زارح االلتصبد ،االِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذح ،ص.2
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المتحدة-
-بشية تحتية عالية التقشية

 الخجمات الحكػمية والتجاريةالذكل ( :)6-4الشظام البيئي لهاحة الديميكهن

السردر :من اعداد الباحثة

نسػا عمى وجو األرض  ،يتسثل ىجفيا األساسي في جعل
كسا تعتبخ واحجة مغ أسخع األماكغ ً
واحة دبي لمديميكػف واحجة مغ مجسعات األعساؿ الخائجة في العالع مغ خبلؿ حدمة مغ الحػافد
والتدييبلت تتسثل في:

 ممكية أجشبية بشدبة ٪100
 ٪100 عػدة رأس الساؿ.
 ضخيبة الجخل صفخ.

 ضخيبة الذخكات صفخ.
 ال ضخيبة استيخاد أو ترجيخ.
 تكمفة مشخفزة لمعسميات.

 البشية التحتية الستصػرة لتكشػلػجيا السعمػمات والسخافق مع مخكد بيانات مغ السدتػػ .3
 السدار الدخيع إلنذاء األعساؿ والتخخيز.
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المتحدة-
 خجمات دعع األعساؿ السخررة بسا في ذلظ نطاـ األعساؿ اإللكتخونية الستكامل عبخ اإلنتخنت
الحؼ يقجـ لمسدتأجخيغ خجمات سخيعة وفعالة بمسدة زر واحجة.

 الػصػؿ إلى مجسػعة إقميسية مغ السيشييغ التقشييغ واليشجسييغ السػىػبيغ.
 تشطيع مدتقخ وواضح.

 الػصػؿ إلى األسػاؽ االستيبلكية لػ  5مميارات شخز.

مؤسدة ذات نفع عاـ تتسّثل رسالتيا في
مغ ىشا يسكششا القػؿ أف واحة دبي لمديميكػف ىي ّ
السؤسدة
السؤسدات عمى تحػيل أفكارىع السبتكخة إلى ابتكارات ممسػسة .تجعع ىحه
ّ
مداعجة األفخاد و ّ

األفكار التي مغ شأنيا أف تختقي بجػدة الحياة مغ خبلؿ االستثسار السبكخ في السذاريع ،وإجخاء البحػث

العسمية لمػصػؿ بجولة االمارات العخبية الستحجة الى تشسية تكشػلػجية شاممة
السعسقة وتصبيق البخامج
ّ
ّ
ومدتجيسة.

ثانيا :مركز دبي التكشهلهجي لريادة األعسال «Dtec» Dubai Technology Entrepreneur

:Campus

يعج مخكد دبي التكشػلػجي لخيادة األعساؿ مبادرة مغ واحة دبي لمديميكػف  Dtec ،مرسع

بجءا مغ ممكية األعساؿ بشدبة  ، ٪100ومعالجة التأشيخات ،
لتأسيذ عسل ججيج في دبي بذكل مبلئعً .
والعسل عمى مجار الداعة شػاؿ أياـ األسبػع  ،وخجمة  WiFiعالية الدخعة  ،ومجسػعة مغ مداحات
االجتساعات والفعاليات اإلبجاعية  ،فإف  Dtecلجييا كل شيء لع يسكغ حامل الفكخة مغ إنذاء عسل

تجارؼ أسيل مغ أؼ وقت مزى ،الذخكات الشاشئة في مجاؿ التكشػلػجيا ورواد األعساؿ الحيغ يبحثػف
وداعسا يسكغ مغ
اعيا
عغ مداحات عسل مذتخكة أو مكاتب في دبي لئليجار  ،تقجـ Dtec
مجتسعا ر ً
ً
ً
خبللو إنذاء أعساليع الججيجة .أكبخ مخكد لبلبتكار التكشػلػجي في مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيكيا ،
بيئيا
مداحة العسل السرسسة بذكل إبجاعي والتي تبمغ مداحتيا  10000متخ مخبع تدتزيف
نطاما ً
ً
متكامبل يزع مئات الذخكات الشاشئة والذخكات الرغيخة والستػسصة ورواد األعساؿ في مجاؿ التكشػلػجيا
ً
مغ جسيع أنحاء العالع .مغ لجيو فكخة مبتكخة يخيج أف تتحقق كل ما يحتاجو يسكغ العثػر عميو في Dtec

يػفخ السخكد ساحة لمعسل الجساعي والتعاوف ،وبخامج تدخيع و مرادر التسػيل إلعصاء مذاريع الذباب

التي أقيست في دولة اإلمارات العخبية الستحجة الدبق ،ويكيع فعاليات التػاصل لزساف الحرػؿ عمى
الدبق في األفكار السشتدبة والبقاء عمى رأس الدباؽ الرشاعي خاصة التكشػلػجي.

1

مخكد دبي لخيادة األعساؿ التكشػلػجي ىػ أكبخ مخكد لخيادة األعساؿ التكشػلػجييغ في السشصقة.

بسداحة تبمغ  10000متخ مخبع  ،تستج عمى مػقعيغ مرسسيغ بذكل إبجاعي  ،تػفخ  Dtecلمذخكات
نامجا مغ
الشاشئة التقشية بيئة العسل الشيائية التي يسكغ البجء مشيا وتػسيع نصاقيا .تقجـ ً Dtec
أيزا بخ ً
Le site officiel de centre : https://dtec.ae/about/ , consulté le 15/10/2020.
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
جشبا إلى جشب مع  VCداخمي  ،ومختبخ ®Intel
األحجاث والجورات التجريبية واإلرشاد وفخص التػاصل ً
Internet of Things Ignitionالػحيج في مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيكيا  ،وحاضشة Intelak
 Aviation & Travel Techومدخع مجيشة دبي الحكية .يسكغ لمذخكات الشاشئة االختيار مغ بيغ

السكاتب الستػفخة والسكتب السخرز وخيارات السكاتب الرغيخة اضافة الى خجمات التخخيز

متجخ شامبلً إلنذاء شخكة في اإلمارات العخبية الستحجة Dtec .ىي مخكد دولي
ًا
والتأشيخات ،مسا يػفخ
لبجء التذغيل .مػشغ لسئات الذخكات الشاشئة مغ أكثخ مغ  70دولة  1،تجعع  Dtecالذخكات التكشػلػجية
الشاشئة بسجسػعة مغ السخافق والخجمات بسا في ذلظ:
 إعجاد سيل لؤلعساؿ في السشصقة الحخة
 خجمات التأشيخات


10000متخ مخبع مداحة مرسسة بذكل خبلؽ

 واؼ فاؼ عالي الدخعة

مجانا
 شاؼ وقيػة ومياه ً
 مػقف سيارات

 مداحات اجتساعات واستخاحة إبجاعية
 مخافق السؤتسخات

 غخؼ ألعاب ومقاىي

 السعامل الذخيكة لمذخكات
 فخص االستثسار
 بخامج التدخيع

تستمظ  Dtecشخاكات مع العجيج مغ الذخكات متعجدة الجشديات بسا في ذلظ  Microsoftو IBM
و  Volkswagenو  Thomson Reutersو  Alibaba Cloudوتجعع مبادرات االقتراد اإلسبلمي

والتشسية السدتجامة مغ خبلؿ األحجاث والجورات التجريبية وتصػيخ السعخفة والخجمات السخفزة .ويعسل

السخكد وفق خصة عسل نتصّمع مغ خبلليا إلى تحقيق أىجاؼ استخاتيجيتشا لمشسػ  ،2024والتي ندعى مغ
خبلليا لديادة عجد الذخكات السالية الشذصة السدجمة لجػ السخكد إلى  1000شخكة ورفع إجسالي عجد

القػػ العاممة لجػ الذخكات السدجمة في السخكد إلى  50ألف مػضف.
 .1جامعة روتذدتخ لمتكشػلػجيا دبي :R.I.T Dubai

تعتبخ جامعة روتذدتخ لمتكشػلػجيا نيػيػرؾ واحجة مغ الجامعات العالسية الخائجة في التخكيد عمي

التكشػلػجيا والسشاىج العمسية التي تعج الصمبة لسدتقبميع السيشي ،مغ خبلؿ بخامج عمسية عالية الجػدة
Le site officiel de centre : https://dtec.ae/acceleration/ , consulté le 12/11/2020.
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
ومجسػعة مغ السجرسيغ الستخرريغ وافزل ما تػصل اليو العمع الحجيث مغ معجات وتجييدات تعميسية
وتكشػلػجية .تع تأسيذ الجامعة في

وتعج حاليا مغ اكبخ  99جامعة خاصة في الػاليات الستحجة

االمخيكية ،كسا يعج بخنامج اعجاد الصمبة لمعسل "التعميع التعاوني مع الذخكات التجريب السيجاني" واحج مغ
اقجـ واكبخ البخامج في العالع .تػفخ جامعة روتذدتخ لمتكشػلػجيا نيػيػرؾ تعميع تجخيبي وبحػث تصبيكية

وتتعاوف مع شخكات ومؤسدات كبخؼ باالضافة الى اكثخ مغ  990الف خخيج يعسمػف في انحاء العالع
مسا يزعظ عمى الصخيق الرحيح لمشجاح السيشي .تعسل جامعة روتذدتخ لمتكشػلػجيا نيػيػرؾ في  4دوؿ

مختمفة وليا فخوع عالسية في كخواتيا ،دبي ،كػسػفػ.

1

تأسدت  R.I.T Dubaiفي عاـ  2008لتقجيع بخامج تعميسية ذات مدتػػ عالسي في دولة

اإلمارات العخبية الستحجة لمصبلب والسيشييغ مغ الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيكيا وجشػب شخؽ آسيا .تقجـ

 R.I.T Dubaiنفذ الذيادات السعتسجة التي تقجميا  R.I.Tنيػيػرؾ  ،وىي الجامعة الخامدة عذخ
األكبخ في الػاليات الستحجة .معيج روتذدتخ لمتكشػلػجيا ىػ جامعة شاممة تأسدت عاـ  .1829ولو تاريخ

شػيل في تقج يع بخامج الجرجات العمسية التي تمبي احتياجات األعساؿ والرشاعة وإعجاد الصبلب لسيغ
ناجحة في مجتسع عالسي .تقجـ  R.I.T Dubaiنفذ بخامج البكالػريػس والساجدتيخ التعميسية عالية
الجػدة والتشافدية والقائسة عمى التكشػلػجيا والتي يتع تقجيسيا في الحخـ الجامعي الخئيدي في نيػيػرؾ.

أيزا بتصػيخ وتقجيع السشاىج الجراسية باإلضافة إلى السشح الجراسية الستقجمة ذات
تقػـ الجامعة ً
الرمة بالتقشيات الشاشئة والطخوؼ االجتساعية في السشصقة .بجأت  R.I.T Dubaiفي تقجيع بخامج

الجراسات العميا في سبتسبخ  2008في العجيج مغ التخررات في اليشجسة والحاسػب وقيادة األعساؿ

والخجمات .وتقجـ  R.I.T Dubaiدرجات البكالػريػس في العمػـ في :تدػيق ،إدارة أعساؿ عالسية،

السالية ،اليشجسة الكيخبائية ،ميشجس ميكانيكى ،إدارة الذبكات ونطاـ أمغ السعمػمات ،والصب الذخعي.
كسا تقجـ درجات الساجدتيخ في العمػـ في :تحميبلت البيانات ،عمػـ السجيشة ،قيادة الخجمة واالبتكار،

اليشجسة الكيخبائية ،اليشجسة السيكانيكية واإلدارة اليشجسية.
 .2حاضشة واحة الديميكػف :

تع تأسيذ حاضشة األعساؿ وفق رؤية استخاتيجية شسػحة وبعيجة السجػ لتكػف حاضشة رائجة

لجعع السذخوعات التكشػلػجية الججيجة التي ال تداؿ في أولى مخاحل التأسيذ والتي تشصػؼ عمى إمكانات

نسػ كبيخة .وتخكد حاضشة واحة الديميكػف عمى تذجيع ودعع رواد األعساؿ السحمييغ مغ ذوؼ السػاىب
االستثسارية السسيدة في مجاالت تكشػلػجيا السعمػمات واإلنتخنت والتجارة اإللكتخونية واليػاتف  .وستذكل

الخبخة الػاسعة لمسخكد عػناً كبي اًخ لسداعجة أصحاب السذخوعات الشاشئة عمى تشسية وصقل مقتخحات
أعساليع ،وتشفيح الخصط وتدخيع وتيخة الشسػ وتحقيق التشسية السدتجامة.

Site officiel d’oasis : https://www.dsoa.ae/rit-dubai , consulté le : 12/11/2020.
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
تع تأسيذ ىحه الحاضشة استجابة لسؤشخات الدػؽ التي تؤكج بأف الذخكات التي استعانت

بحاضشات األعساؿ لجييا قجرة أكبخ عمى الشجاح عمى السجػ البعيج  .وقج تع إعجاد الشيج الذامل الحؼ

ستصبقو الحاضشة بسا يخجـ تحقيق ىحه الغاية .قامت الػاحة بخمق ىحا الفزاء لتذجيع ريادة األعساؿ مغ

تع ترسيسيا وفق نسػذج مداحات عسل جػجل لتأتي ىحه الحاضشة كجدء مغ رؤية
خبلؿ انذاء مداحة ّ
أف ىحه السداحة تقع
الػاحة في خمق بيئة حاضشة حيث يدتصيع رواد األعساؿ العسل عمى شخكاتيع .كسا ّ
ضسغ مشصقة حخة مسا يدسح بتأسيذ األعساؿ والحرػؿ عمى رخز تجارية ومداحات لئليجار مغ دوف

اع إماراتي .بيجؼ أف تجحب مئات رواد األعساؿ الى ىحه السداحة وال ّبج أف تكػف
الحاجة الى شخيظ أو ر ِ
1
الذخكات متخررة بسجاؿ التكشػلػجيا.
 .3الدراعة السجتسعية

أشمقت الييئة التشطيسية لػاحة دبي لمديميكػف السجيشة الحخة التكشػلػجية الستكاممة ،اعبلف السػسع

الججيج لسدرعتيا السجتسعية التي تػفخىا لدكاف الػاحة مجاناً عمى مداحة  8000متخ مخبع لتخسيخ قيع
االستجامة وتذجيع السسارسات الرجيقة لمبيئة .وتداىع السدرعة السجتسعية في تعخيف األسخ القاششة في

واحة دبي لمديميكػف بسعاييخ الدراعة العزػية والخؼ بالتشكيط وتعديد التشػع الحيػؼ والتػعية بسبادغ
األمغ الغحائي وتخشيج االستيبلؾ عبخ تػفيخ  400قصعة أرض صغيخة لمدكاف الختبار نسػذج الدراعة

السجتسعية العزػية السدتجامة ،كتجخبة مفيجة ومستعة .تعتبخ السدرعة تجخبة استثشائية تػفخ الػاحة التخبة

السدسجة والخؼ الحكي والسشتطع لمسذخوع بسعجؿ مختيغ في اليػـ ،إضافة إلى مكافحة اآلفات الدراعية
ّ
الذائعة بصخؽ صجيقة لمبيئة باعتساد أفزل التقشيات العالسية ،ما يػفخ تجخبة استثشائية لسجتسع الػاحة،
وخاصة األشفاؿ الحيغ يقزػف ساعات مستعة ويتعمسػف قيع العسل اليجوؼ وحساية البيئة وتصبيقات

االستجامة.

تعدز أواصخ التػاصل في مجتسع الػاحة وتغخس في األجياؿ الشاشئة قيع االستجامة التي تذكل

ركيدة أساسية في استخاتيجيتيا وتخسخ قيع التعاوف والسحافطة عمى البيئة ومػاردىا الصبيعية في سغ مبكخة،

مؤكجاً التداـ سمصة الػاحة حساية السجتسع مغ تجاعيات جائحة «كػفيج ،»19-وتصبيق كافة اإلجخاءات
الرحية االحت اخزية والػقائية لحساية الجسيع أثشاء التػاجج في السدارع .وتحزي التجخبة باإلقباؿ الكثيف

مغ قبل سكاف الػاحة عمى السذاركة حيث بمغ عجد السدجميغ في السبادرة ىحا العاـ أكثخ مغ 1000

مذارؾ مغ جشديات مختمفة ،لمتشافذ اإليجابي فيسا بيشيع عمى لقب أفزل قصعة أرض ،وأفزل مشتجات

عزػية ،وغيخىا مغ الفئات التي يتخمميا السػسع الدراعي في السدرعة السجتسعية كل عاـ ،مؤكجاً أف

1أدبزاد ضٍطخ ٚاحخ دثٌٍ ٟط١ٍ١ىٌ ْٛؼبَ ِ ،2018تٛفر ػٍ ٝاٌّٛلغ االٌىترhttps://www.youtube.com/watch?v=ujgRcp0r5ns :ٟٔٚ
 ،تبر٠خ إٌشر ،2019/03/ 21 :تبر٠خ االطبلع.2020/11/13 :
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
االستجامة ىي جدء أساسي مغ استخاتيجية الدمصة لبشاء مجتسع متكامل مغ خبلؿ التعاوف واالبتكار
والتكشػلػجيا.

تػفخ السدرعة السجتسعية لقاششي واحة دبي لمديميكػف نػعاً مغ االكتفاء الحاتي حيث يسكشيع

غخس أنػاع متعجدة مغ الخزخوات والػرقيات التي تدتخجـ بذكل شبو يػمي في السشازؿ خبلؿ السػسع

السشدقة مداحة  1.2مميػف متخ مخبع مغ واحة دبي
الدراعي .وتغصي السدصحات السدروعة والخزخاء و ّ
لمديميكػف ،وتذسل الدراعة السجتسعية ،والسشتدىات ،واألسصح الخزخاء ،والدراعة الجاخمية لمديشة ،باإلضافة
إلى السدارات السخررة لمجخؼ والجراجات اليػائية وتجسيل الذػارع والفزاءات العامة السفتػحة لمجسيػر
مغ سكاف وزوار الػاحة والعامميغ فييا .كسا ساىست معاييخ السباني الخزخاء السبتكخة في الػاحة؛ مثل

الحجائق العسػدية بسداحة  4000متخ مخبع واألسصح الخزخاء بسداحة  3000متخ مخبع والججراف

السدروعة عمى امتجاد  100متخ مخبع ،في حرػؿ سمصة واحة دبي لمديميكػف عمى جػائد مخمػقة،
ومشيا أربع شيادات «ليج ببلتيشػـ» ،وشيادة «ليج إيخث» ،لؤلبشية والسسارسات والسجتسعات الخزخاء

والسدتجامة.

تعتسج الػاحة تسجيجات الخؼ الحكي السخكدؼ ،التي يتع التحكع الحكي بيا مغ خبلؿ االتراؿ

السفتػح باإلنتخنت الحؼ يتػفخ في الػاحة ،وتػفخ أكثخ مغ نرف مميػف درىع سشػياً مغ السراريف
التذغيمية ،وخاصة مشيا تقشيات الخؼ اليجيغ بالصاقة الذسدية ،وتحميل أحػاؿ الصقذ ،والتسجيجات تحت
سصح األرض ،والتي تسج  100ألف متخ مخبع مغ السدصحات العذبية بالسياه وتػفخ حتى  %55مغ

وتحج مغ ىجر السياه التي تتبخخ بفعل ح اخرة الذسذ.
السياه السخررة لمخؼّ ،
السطمب الثالث :دور االبتكار في االرتقاء باالقتراد االماراتي

1

تعتبخ دولة االمارات العخبية الستحجة واحجة مغ أىع الجوؿ التي تستمظ مشاشق تقشية ناجحة بسقاييذ

عجة ،متخجسة نجاحاتيا بحجع االستثسارات التي وصمت إلييا خاصة فيسا يتعمق باالبتكار ،وتشػع ىحه
السشاشق مغ حيث الرشاعات والخجمات ،وإف الشجاح الجائع والستػاصل ليحه السشاشق أدػ إلى خمق

مشطػمة ججيجة مػاكبة مع التغيخات االقترادية السحمية واإلقميسية والجولية وىحا ما جعل الجولة تتبػأ مكانة
مخمػقة في الداحة االقترادية العالسية.

أوال :مؤشر الحرية االقترادية

صعجت اإلمارات ثبلث درجات ضسغ مؤشخ الحخية االقترادية 2015 الرادر عغ مؤسدة

"ىيختيجج فاونجيذغ" ،لترعج مغ السختبة  28عالسياً إلى السختبة  ،25فائدة عمى دوؿ متقجمة مثل الشخويج
ٚ1احخ دثٌٍ ٟط١ٍ١ى ْٛتطٍك ِٛضُ «اٌسراػخ اٌّدتّؼ١خ»  ،خر٠ذح اٌج١بْ ،دث ،ٟاالِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذح ،تبر٠خ إٌشر :تبر٠خٛٔ 19 :فّجر ،2020
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-11-19االٌىتر:ٟٔٚ
اٌّٛلغ
ػٍٝ
ِتٛفر
 ، 1.4017852?itm_source=parsely-apiتبر٠خ االطبلع.2020/11/16 :

Index of Economic Freedom : is an annual index and ranking created in 1995 by The Heritage
Foundation and The Wall Street Journal to measure the degree of economic freedom in the world's nations.
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
( ،)27والشسدا ( ،)30وفخندا ( )73وتبػأت السختبة الثانية عمى مدتػػ مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ

إفخيكيا بعج البحخييغ .في حيغ  17مختبة دفعة واحجة عمى مؤشخ االقترادية لمعاـ  ،2017برعػدىا

إلى السختبة الثامشة عالسياً واألولى شخؽ أوسصياً ،مقارنة مع السختبة  25عالسياً والثانية عخبياً في ندخة
عاـ  .2016تفػؽ اإلمارات عمى اقترادات عالسية متقجمة في السؤشخ الحؼ ترجرتو كل مغ ىػنج كػنج
وسشغافػرة ونيػزيبلنج ،مثل السسمكة الستحجة التي حمت في السختبة ( )12ولػكدسبػرج ( )14والػاليات

الستحجة األميخكية ( ،)17تمتيا كل مغ الجنسارؾ والدػيج .وسجمت اإلمارات في السؤشخ العاـ إجسالي
 76.9نقصة مغ أصل  100نقصة وبشدبة تغيخ إيجابي بمغت  4.3نقصة عغ عاـ .2016

بيشسا تخاجعت الدشة السػالية بجرجتيغ حيث حققت السختبة األولى إقميسياً ،والػ 10عالسياً ،وتأتي

إشادة مؤشخ الحخية االقترادية  2018بحجع اإلنفاؽ الحكػمي في دولة اإلمارات العخبية الستحجة،

وانخفاض األعباء الزخيبية السفخوضة عمى الدكاف ،والتي تعتبخ مغ بيغ األدنى عالسياً ،فزبلً عغ
تسيدىا في حخية األعساؿ التجارية ،وحخية العسالة وسػؽ العسل ،والحخية الشقجية ،واالستثسارية ،والسالية،

مؤكجة قجرة دولة اإلمارات عمى التحػؿ نحػ االقتراد الخقسي والسعخفي بشجاعة.

واصمت اإلمارات احتبلليا لسخاكد متقجمة عمى السؤشخات الجولية ،حيث تقجمت إلى السخكد التاسع

عالسياً ،وحافطت عمى صجارتيا إقميسياً ،عمى مؤشخ الحخية االقترادية لعاـ  ،2019حيث سجمت نقاشاً

إجسالية بمغت  77.6نقصة مغ أصل  100نقصة عمى السؤشخ ،في الػقت الحؼ بمغ فيو متػسط الشقاط
العالسي  60.8نقصة ،و 61.3نقصة كستػسط إقميسي ،لتحافع بحلظ عمى مكانتيا ضسغ فئة الجوؿ
الخزخاء األكثخ حخية اقترادية في العالع.

واصمت اإلمارات احتبلليا لسخاكد متقجمة عمى السؤشخات الجولية ،حيث تقجمت إلى السخكد التاسع

عالسياً ،وحافطت عمى صجارتيا إقميسياً ،عمى مؤشخ الحخية االقترادية لعاـ  ،2019وىػ التقخيخ الدشػؼ

الحؼ ترجره مؤسدة «ىيخيتج فاونجيذغ» البخيصانية لؤلبحاث ،حيث سجمت نقاشاً إجسالية بمغت 77.6
نقصة مغ أصل  100نقصة عمى السؤشخ ،في الػقت الحؼ بمغ فيو متػسط الشقاط العالسي  60.8نقصة،

و 61.3نقصة كستػسط إقميسي ،لتحافع بحلظ عمى مكانتيا ضسغ فئة الجوؿ الخزخاء األكثخ حخية
اقترادية في العالع.

تقجمت اإلمارات في التختيب الحؼ حافطت فيو ىػنج كػنج عمى صجارة التختيب وتمتيا سشغافػرة،

عمى اقترادات عالسية مثل فخندا وألسانيا والياباف والجانسارؾ والػاليات الستحجة وغيخىا ،وأشار التقخيخ إلى
أف اإلمارات تتستع بسعجالت تشافدية عالية في العجيج مغ جػانب الحخية االقترادية ،وأف القيػد التجارية

تكاد تكػف معجومة فييا ،عبلوة عمى أف التذخيعات والقػانيغ الحكػمية تجعع سياسة الدػؽ السفتػحة.
وأشار التقخيخ إلى أف اإلمارات ىي واحجة مغ االقتراديات األكثخ تصػ اًر عمى السدتػييغ اإلقميسي
والعالسي ،بفزل الجيػد التي بحلتيا لتعديد بيئتيا التجارية واالقترادية واستقصاب االستثسارات األجشبية
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
السباشخة ،األمخ الحؼ أدػ إلى نذػء قصاع خاص يتسيد بالقػة والجيشاميكية ،مذي اًخ إلى أف انفتاحيو أسػاقيا

ىػ أبدر ما يسيدىا عغ غيخىا في السشصقة ،وىي السخكد التجارؼ والسالي األوؿ في مشصقة الذخؽ األوسط
وشساؿ إفخيكيا.

تخبعت االمارات العخبية لمعاـ الخامذ عمى التػالي عمى السخكد األوؿ أوسصياً والػ  18عالسياً

عمى مؤشخ الحخية االقترادية لعاـ  ،2020حيث حرمت الجولة عمى  76.2نقصة مغ أصل  100نقصة
عمى السؤشخ العاـ لمترشيف .وتقجمت اإلمارات عمى اقترادات عالسية مثل لػكدسبػرج وفشمشجا وألسانيا

والياباف والريغ وفخندا ،وأشار التقخيخ إلى أف اإلمارات تتستع بسعجالت تشافدية عالية في العجيج مغ

جػانب الحخية االقترادية ،وأف القيػد التجارية تكاد تكػف معجومة فييا .وبيحا تػاصل اإلمارات صجارتيا

اإلقميسية لمسؤشخ ،وكحلظ تػاججىا بيغ ال ػ  20الكبار عالسياً لمعاـ الثامغ عمى التػالي ،وتحجيجاً مشح
 ،2013وحتى عاـ  2020ويعدػ ىحا الشجاح بالجرجة األولى الى أف اإلمارات تتستع بتذخيعات تشطيسية

مػاتية لتأسيذ وتذغيل الذخكات الخاصة ومذجعة عمييا.

1

ثانيا :تقرير الكتاب الدــشهي لمتشافدية العالسية

وفقاً لتقخيخ الكتاب الد ػ ػ ػػشػؼ لمتشافدية العالسية  ،2018الرادر عغ مخكد التشافدية العالسي ،التابع

لمسعيج الجولي لمتشسية اإلدارية بسجيشة لػزاف الدػيدخية ،يكيذ التقخيخ تشافدية الجوؿ عبخ أربعة محاور

وبشاء عمى
رئيدية وىي :األداء االقترادؼ ،والكفاءة الحكػمية ،وفعالية بيئة األعساؿ ،والبشية التحتية.
ً
ذلظ ،حرمت دولة اإلمارات عمى السخكد األوؿ إقميسياً في التشافدية العالسية بالسقارنة مع دوؿ السشصقة،
صّشفت في السخكد الدابع عالسياً.
كسا ُ
أشار التقخيخ إلى أف اإلمارات تتستع بسعجالت تشافدية عالية في العجيج مغ جػانب الحخية
االقترادية ،وأف القيػد التجارية تكاد تكػف معجومة فييا ،عبلوة عمى أف التذخيعات والقػانيغ الحكػمية

تجعع سياسة الدػؽ السفتػحة وىحا ما جعميا تتخبع عمى السخكد األوؿ عخبيا لسجة  4سشػات متتالية في

حيغ تقمجت السختبة العاشخة سشة  2017وكانت مشصقة ىػنغ كػنغ بالريغ األولى عالسيا ،أما سشة 2018

فتحدشت مختبة االمارات العخبية بثبلث درجات واحتمت الػاليات الستحجة األمخيكية السختبة األولى عالسيا،
واستسخ تحدغ االمارات العخبية لعاـ  2019فتختبت الخامدة عالسيا واسسخت الػاليات الستحجة األمخيكية
في تخبعيا عمى صجارة العخش ،ولكغ بعج االزمة العالسية التي مدت الرحة العالسية وأدت الى ركػد

أغمبية االقتراديات العالسية فقج تخاجع تختيب االمارات العخبية الى السختبة التاسعة وترجرت التختيب

العالسي سشغافػرة( .كسا يػضحو الذكل )7-4

1

The Heritage Foundation, Index Of Economic Freedom , Reports :2016- 2017-2018- 2019-2020, consulté le
21/07/2020https://www.heritage.org/internationaleconomies/commentary/2018-indexeconomic-freedom
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
الذكل( :)7-4ترتيب االمارات العربية في مؤشر تقرير الكتاب الدشهي لمتشافدية العالسية 2020-2017

السردر :السهقع الرسسي لهزارة شؤون مجمس الهزراء لدولة السارات العربية ،الييئة االتحادية لمتشافدية واإلحراء،
https://fcsa.gov.ae/ar-ae

وفقاً لتقخيخ الكتاب الد ػ ػ ػػشػؼ لمتشافدية العالسية  ،2018الرادر عغ مخكد التشافدية العالسي ،التابع

لمسعيج الجولي لمتشسية اإلدارية بسجيشة لػزاف الدػيدخية ،يكيذ التقخيخ تشافدية الجوؿ عبخ أربعة محاور

وبشاء عمى
رئيدية وىي :األداء االقترادؼ ،والكفاءة الحكػمية ،وفعالية بيئة األعساؿ ،والبشية التحتية.
ً
ذلظ ،حرمت دولة اإلمارات عمى السخكد األوؿ إقميسياً في التشافدية العالسية بالسقارنة مع دوؿ السشصقة،
صّشفت في السخكد الدابع عالسيا .وحققت دولة اإلمارات السختبة األولى عالسياً في مؤشخات كفاءة
كسا ُ
الق اخرات الحكػمية وتػافخ الخبخات والسػاىب باإلضافة لمسخكد األوؿ في  23مؤش اًخ تشافدياً مختمفاً ،والحؼ
يعبخ عغ استثسارات الجولة الزخسة والسدتسخة لتصػيخ السصارات ،وأساشيل الشاقبلت الجػية الػششية،

وقصاع الدفخ ككل.1

ترجرت دولة اإلمارات العخبية الستحجة لمعاـ الخابع عمى التػالي بمجاف مشصقة الذخؽ األوسط

وشساؿ أفخيكيا في تقخيخ الكتاب الدشػؼ لمتشافدية العالسية  ،2020الرادر عغ مخكد التشافدية العالسي
التابع لمسعيج الجولي لمتشسية اإلدارية بسجيشة لػزاف الدػيدخية ،والحؼ صشف الجولة في السختبة التاسعة

عالسياً بيغ الجوؿ األكثخ تشافدية في العالع .حافطت دولة اإلمارات عمى مكانتيا ضسغ أفزل عذخ دوؿ

تشافدية في العالع خبلؿ العاـ  ،2020متقجمة عمى دوؿ مثل الػاليات الستحجة ،وايخلشجا ،وفشمشجا،
ولػكدسبػرج ،وألسانيا ،والسسمكة الستحجة ،لتطل بحلظ دولة اإلمارات ىي الجولة العخبية الػحيجة التي نجحت

في حجد مػقعيا ضسغ نادؼ العذخ الكبار في تقخيخ الكتاب الدشػؼ لمتشافدية العالسية ،وذلظ ألربع
سشػات متتالية ،مشح انزساميا لقائسة العذخ األوائل في العاـ  .2017ووفقاً لشتائج التقخيخ ،تبػأت دولة

اإلمارات العخبية الستحجة السختبة األولى عالسياً في  23مؤش اًخ ومحػ اًر فخعياً ،فيسا حّمت ضسغ السخاكد

 1اٌّٛلغ اٌرضٌّٛ ٟزارح شئِ ْٚدٍص اٌٛزراء ٌذٌٚخ اٌّبراد اٌؼرث١خ ،اٌ١ٙئخ االتحبد٠خ ٌٍتٕبفط١خ ٚاإلحصبءِ ،تٛفر ػٍ ٝاٌّٛلغ االٌىتر:ٟٔٚ
 ، https://fcsa.gov.ae/ar-aeتبر٠خ االطبلع.2020/10/05 :
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
الخسذ األولى عالسياً في  59مؤش اًخ ،وضسغ السخاكد العذخ األولى عالسياً في  106مؤش اخت ،مغ

إجسالي  338مؤش اًخ تشاوليا التقخيخ ىحا العاـ.

1

ثالثا :تقرير التشافدية العالسية

يرجر تقخيخ التشافدية العالسية  4.0عغ السشتجػ االقترادؼ العالسي ومقخه في جشيف في

سػيدخا .تع إصجار التقخيخ ألوؿ مخة عاـ  ،2018ليدتبجؿ تقخيخ التشافدية العالسية التي يتع إصجاره

سشػياً .يكيذ التقخيخ ،عمى نحػ مساثل إلصجارات تقخيخ التشافدية العالسية الدابقة القجرة التشافدية لػمجوؿ

مغ خبلؿ ( )12محػر يزع كل مشيا عجداً مغ السؤشخات الفخعية .يخكد التقخيخ عمى الثػرة الرشاعية

الخابعة كسدار لتصػيخ القجرة التشافدية لمجوؿ .يكيذ التقخيخ  141دولة مغ خبلؿ  12محػر تزع 103
مؤشخ .يعتسج السؤشخ عمى  %70مغ وزف السؤشخات السبشية عمى بيانات احرائية و %30عمى

االستبيانات.

لع يقترخ التحػؿ اإليجابي في مػقع اإلمارات عمى خارشة التشافدية العالسية عمى األوضاع

االقترادية فقط ،بل انعكذ عمى مكانة الجولة ومػقعيا في الخارشة العالسية لتشتدع مػاقع متقجمة -
ضسغ الجوؿ األكثخ تشافدية عالسيا تقجمت الجولة سشة  2019بسختبتيغ مقارنة بتختيب سشة  2018لتربح
في السختبة الػ 25عالسياً واألولى عخبياً .تقجمت نتيجة الجولة لتربح  75نقصة (مغ أصل  )100مقارنة
بشتيجة الجولة الخائجة (سشغافػرة)  84.8نقصة .يذيج التقخيخ بجيػد دولة اإلمارات في تصػيخ البشية التحتية

لمشقل ،مشػىاً إلى االستثسارات الخاصة باإلعجاد لسعخض إكدبػ  2020والتي تػفخ واحجة مغ أحجث

أنطسة الشقل في العالع ،اإلمارات مغ ضسغ الجوؿ العذخ األوائل في  34مؤش اًخ وفي السخكد األوؿ عالسياً

في األربع مؤشخات( .أنطخ الذكل )8-4

https://fcsa.gov.ae/ar 1اٌ١ٙئخ االتحبد٠خ ٌٍتٕبفط١خ ٚاإلحصبءٚ ،زارح االلتصبدِ ،تٛفر ػٍ ٝاٌّٛلغ االٌىتر:ٟٔٚ
تبر٠خ االطبلع:
ae/Pages/Competitiveness/Reports/The-World-Competitiveness-Yearbook-by-IMD.aspx?rid=6
.2020/10/12
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
الذكل ( :)8-4أداء دولة االمارات العربية الستحدة ضسن محاور تقرير التشافدية العالسية لدشة 2019

السردر :الييئة االتحادية لمتشافدية واإلحراء ،وزارة االقتراد ،متهفر عمى السهقع االلكتروني:

https://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/The-World-Competitiveness-

 Yearbook-by-IMD.aspx?rid=6تاريخ االطالع.2020/10/12 :

حققت دولة اإلمارات تقجماً الفتاً عمى مدتػػ السؤشخات حيث تقجمت في  52مؤش اخ تشافديا عغ

العاـ الساضي ،وحافطت عمى أدائيا في  27مؤش اخ وذلظ مغ مجسل  103مؤشخات تشافدية يخصجىا
التقخيخ .كسا جاءت دولة اإلمارات ضسغ أفزل خسذ دوؿ في  19مؤش اخ عالسيا ،وضسغ أوؿ  20دولة

عمى الرعيج العالسي في  57مؤش اًخ ،أؼ أكثخ مغ نرف السؤشخات التي يخصجىا التقخيخ ليحا العاـ.
فعمى مدتػػ السحاور الخئيدية والفخعية ،جاءت دولة اإلمارات في السخكد األوؿ عالسياً في محػر
"استقخار االقتراد الػششي" والسخكد الثاني عالسياً في "محػر تبشي تقشية السعمػمات واالتراالت" والخابع
عالسياً في "محػر أسػاؽ الدمع" .كسا تقجمت دولة اإلمارات في ثسانية مغ أصل  12محػ ار رئيديا وىي
كل مغ محػر "السؤسدات" ومحػر "البشية التحتية" ومحػر "تبشي تقشية السعمػمات واالتراالت" ومحػر

"التعميع والسيارات" و"محػر "كفاءة أسػاؽ الدمع" ومحػر "كفاءة سػؽ العسل" ومحػر " ديشاميكية األعساؿ"
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
ومحػر "سعة االبتكار ".1دولة اإلمارات تحافع عمى مػقعيا ضسغ أفزل االقترادات في التشافدية

العالسية في الدشػات األخيخة( .أنطخ الذكل )9-4

الذكل ( :)9-4ترتيب دولة االمارات العربية الستحدة في تقرير التشافدية العالسية 2019-2016

السردر :السهقع الرسسي لهزارة شؤون مجمس الهزراء لدولة السارات العربية ،الييئة االتحادية لمتشافدية واإلحراء،
 ،https://fcsa.gov.ae/ar-aeتاريخ االطالع.2020/10/10 :

رابعا :تقرير مسارسة أنذطة األعسال

يقػـ تقخيخ مسارسة أنذصة األعساؿ والحؼ يرجر عغ البشظ الجولي ومؤسدة التسػيل الجولية

)(IFCفي واششصغ عمى تقييع  190دولة تخزع لكياس اإلجخاءات الحكػمية والتي تؤثخ عمى 10
مجاالت في حياة مشذأة األعساؿ وىي :بجء الشذاط التجارؼ ،سيػلة استخخاج تخاخيز البشاء وسيػلة
تػصيل الكيخباء وتدجيل السستمكات والحرػؿ عمى االئتساف وحساية السدتثسخيغ األقمية وعجـ تأثيخ دفع

الزخائب عمى األعساؿ والتجارة عبخ الحجود وإنفاذ العقػد وتدػية حاالت اإلعدار.

كذف إصجار تقخيخ مسارسة أنذصة األعساؿ  2019والرادر عغ البشظ الجولي عغ صعػد تختيب

دولة اإلمارات العخبية الستحجة لمسخكد  11عالسياً وتقجميا عمى كل الجوؿ العخبية التي يذسميا التقخيخ

لتحتل السخكد األوؿ عخبياً لمعاـ الدادس عمى التػالي .كسا أضيخ التقخيخ تحقيق دولة اإلمارات مخك ًاد

متقجماً ضسغ أفزل 10دوؿ عالسياً في خسذ مغ محاور التقخيخ العذخة وىي :السخكد األوؿ عالسياً في
محػر سيػلة تػصيل الكيخباء والثاني عالسياً في محػر سيػلة دفع الزخائب والخامذ عالسياً في محػر

سيػلة استخخاج تخاخيز البشاء والسخكد الدابع عالسياً في محػر سيػلة تدجيل السستمكات والسخكد التاسع
عالسياً في محػر إنفاذ العقػد .أشاد تقخيخ البشظ الجولي ىحا العاـ بجيػد السؤسدات الحكػمية في الجولة
والسبحولة في سبيل تحديغ اإلجخاءات والقػانيغ الستعمقة بعسمية تأسيذ الذخكات وتدييل اإلجخاءات عمى
السدتثسخيغ السحمييغ واألجانب عمى حج سػاء .حيث وثق تقخيخ البشظ الجولي ىحا العاـ ستة تحديشات

 1اٌّٛلغ اٌرضٌّٛ ٟزارح شئِ ْٚدٍص اٌٛزراء ٌذٌٚخ اٌّبراد اٌؼرث١خ ،اٌ١ٙئخ االتحبد٠خ ٌٍتٕبفط١خ ٚاإلحصبء،https://fcsa.gov.ae/ar-ae ،
تبر٠خ االطبلع.2020/10/10 :
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
إجخائية قامت بيا الجولة في أربعة محاور ىي "الحرػؿ عمى الكيخباء" و"الحرػؿ عمى االئتساف"

و"تدجيل السستمكات" وبجأ العسل التجارؼ".1

حافطت عمى صجارتيا لجوؿ السشصقة العخبية لمدشة الدابعة عمى التػالي بحدب التقخيخ الدشػؼ

لدشة  2020والتداؿ دولة اإلمارات أحج أىع مخاكد اجتحاب السبتكخيغ ورواد األعساؿ والسدتثسخيغ في

السشصقة وجسيع أنحاء العالع ،وذلظ مغ خبلؿ محافطتيا عمى مخكد الصميعة في مشصقة الذخؽ األوسط

وضسغ أفزل  20اقتراداً عالسياً ،وحمػليا في السختبة  16عالسياً .وأضيخ التقخيخ تحقيق دولة اإلمارات

مخك اًد متقجماً ضسغ أفزل  10دوؿ عالسياً في أربعة مغ السحاور الػ 10الخئيدة في التقخيخ وىي :السخكد

األوؿ عالسياً في محػر سيػلة تػصيل الكيخباء ،والثالث عالسياً في محػر سيػلة استخخاج تخاخيز

البشاء ،والسخكد التاسع عالسياً في محػر إنفاذ العقػد ،والسخكد العاشخ عالسياً في محػر سيػلة تدجيل

السستمكات ،وخز التقخيخ الجور الخيادؼ الحؼ تمعبو اإلمارات كجولة مميسة لمتصػيخ والتحديشات لجوؿ
السشصقة كافة ،كسا أشاد بجيػد السؤسدات الحكػمية في دولة اإلمارات ،والتي تيجؼ إلى تحديغ
اإلجخاءات والقػانيغ الستعمقة بعسمية تأسيذ الذخكات ،وتدييل اإلجخاءات عمى السدتثسخيغ السحمييغ

واألجانب عمى حج سػاء( .2نطخ السمحق )1-4
 .1مؤشر االبتكار:

عدزت دولة اإلمارات مخكدىا عمى مؤشخ االبتكار العالسي لعاـ  ،2020حيث حافطت عمى

السخكد األوؿ عمى مدتػػ الجوؿ العخبية لمعاـ الػخامذ عمى التػالي ،فيسا تقجمت مختبتيغ عمى الترشيف
العاـ لمسؤشخ ليحه الدشة لتحتل السخكد  34عالسيا .وفيسا يتعمق بالسكػنيغ الخئيدييغ لسؤشخ االبتكار

العالسي  ،2020وىسا مجخبلت ومخخجات االبتكار ،حمت دولة اإلمارات في السختبة  22عالسيا في
مجخبلت االبتكار ،متقجمة بسقجار مختبتيغ عغ تختيبيا في ىحا السكػف لعاـ  ،2019وقج تفػقت الجولة في
ىحا السكػف عمى عجد مغ الجوؿ ذات الخيادة في مجاالت االبتكار ،مثل آيدمشجا ولػكدسبػرغ والريغ
وإسبانيا وروسيا ،فيسا جاءت الجولة في السختبة  55عالسيا في مخخجات االبتكار ،متقجمة بسقجار  3مخاتب

عغ تختيبيا لمعاـ الساضي.

يعكذ التقجـ الحؼ حققتو الجولة في الشتائج العامة لمسؤشخ تحدشا ميسا وأداء إيجابيا في مجسػعة

مغ السحاور التي تتزسشيا ليكمية السؤشخ ،مغ أبخزىا "رأس الساؿ البذخؼ والبحػث" و"البشية التحتية"
و"تصػر األعساؿ التجارية" و"السخخجات اإلبجاعية" ،إلى جانب مجسػعة ميسة مغ السؤشخات الفخعية

1دمحم فرحبد ،اإلِبراد تتصذر إٌّطمخ ثتمر٠ر "أٔشطخ األػّبي  ،" 2020خر٠ذح اٌؼ ، ٓ١أثٛظج ،ٟاالِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذحِ ،تٛفر ػٍ ٝاٌّٛلغ
االٌىتر ، https://al-ain.com/article/uae-leads-region-report-business-2020 :ٟٔٚتبر٠خ إٌشر ، 2019/10/24 :تبر٠خ االطبلع:
.2020/10/14
 2تمر٠ر ِّبرضخ أٔشطخ األػّبي  ،2020اٌّٛلغ اٌرضٌٍّ ٟجٕه اٌذ:ٌٟٚ
 ، https://arabic.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/pdf/db2020/Doing -Business-2020.pdfتبر٠خ االطبلع:
.2020/11/12
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
السشبثقة عغ ىحه السحاور ،مثل "اإلنفاؽ عمى البحث والتصػيخ" ومؤشخات "السذاركة اإللكتخونية

واستخجاميا" و"العسل السعخفي" و"عائجات بخاءات االختخاع" و"واردات التكشػلػجيا العالية" و"الشدبة السئػية
لمسػاىب البحثية في مؤسدات األعساؿ" و"صادرات الدمع اإلبجاعية".

حققت دولة اإلمارات مخك اد جيجا عمى السؤشخ الفخعي الججيج "قيسة العبلمة التجارية العالسية"

السشجرج تحت محػر السخخجات اإلبجاعية ،حيث جاءت في السختبة  .16ويرشف مؤشخ االبتكار العالسي
الجوؿ سشػيا بشاء عمى قجرتيا االبتكارية ،ويكيذ السؤشخ بشدختو ليحا العاـ األداء االبتكارؼ لػ 131دولة
تسثل نحػ  %99الشاتج السحمي اإلجسالي العالسي .وحسل تقخيخ السؤشخ لمعاـ الجارؼ شعار "مغ يسػؿ
االبتكار؟" ،والحؼ يكتدب أىسية خاصة في ضػء التحجيات االقترادية التي فخضيا انتذار جائحة

كػفيج 19-وأثخىا في تقميز مػارد التسػيل لمسختخعيغ ورواد األعساؿ عمى نصاؽ دولي .وأكج التقخيخ
أىسية التعاوف لجعع االبتكارات االجتساعية والتكشػلػجية التي تدداد الحاجة إلييا في مثل ىحه الطخوؼ
نط اخ لجورىا في جيػد التشسية واالنتقاؿ إلى نسػذج اقترادؼ أكثخ مخونة.1

تع احتداب السؤشخ بشاء عمى  7محاور رئيدية و 80مؤش اخ فخعيا تتػزع عمى مجخبلت

ومخخجات االبتكار ،وتيجؼ لتقجيع رؤػ حػؿ مجاالت االبتكار السختمفة ،حيث تذسل السحاور:

السؤسدات ،ورأس الساؿ البذخؼ والبحػث والبشية التحتية ،وتصػر األسػاؽ ،وتصػر األعساؿ التجارية،
ومخخجات السعخفة والتكشػلػجيا ،والسخخجات اإلبجاعية .ويتع استخجاـ مؤشخ االبتكار العالسي مغ قبل
الحكػمات والقصاع الخاص لتصػيخ مشطػمة االبتكار لجييا وتقييع مجخبلت ومخخجات االبتكار .ويعج

مؤشخ االبتكار العالسي أحج مؤشخات األجشجة الػششية لخؤية اإلمارات  2021ضسغ محػر "اقتراد

معخفي تشافدي" ،وتذخؼ عميو و ازرة االقتراد ،بالتعاوف مع عجد مغ الجيات السعشية ،ومغ أبخزىا و ازرة
التخبية والتعميع ،والييئة االتحادية لمتشافدية واإلحراء ،والسرخؼ السخكدؼ ،وو ازرة السػارد البذخية
والتػشيغ ،وو ازرة السالية ،وىيئة األوراؽ السالية والدمع ،والييئة العامة لتشطيع قصاع االتراالت.

تػاصل دولة اإلمارات ريادتيا العالسية في قصاع االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات مغ خبلؿ

تحقيق مخاكد متقجمة في مؤشخات التشافدية االقترادية التي تكيذ تقجـ وتصػر البشية التحتية لمقصاع ،وقج

اختبخنا في العشاصخ األخيخة ثسار سشػات شػيمة مغ العسل التخاكسي لتصػيخ القصاع ورفع جاىديتو

لمسدتقبل بالتعاوف مع قصاعاتيا االستخاتيجية ،وكانت التجخبة اإلماراتية في التغمب عمى الطخؼ الرحي

الحالي واضحة مغ حيث كػنيا تجخبة رائجة ومتسيدة ووفخت انتقاالً سمداً إلى األنذصة االفتخاضية كالعسل

عغ بعج والتعمع عغ بعج والتجارة الخقسية والخجمات الحكػمية الخقسية ،وبالتالي استسخار أعساؿ العجيج مغ

القصاعات الحيػية في الجولة وىحا راجع الى البشية التحتية الخقسية الستصػرة.

1االثتىبر ٚرإ٠خ  ،2021اٌجٛاثخ اٌرضّ١خ ٌحىِٛخ االِبراد اٌؼرث١خ اٌّتحذحhttps://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae- :
 ، government/government-of-future/innovation-in-the-uaeتبر٠خ االطبلع.2020/11/11 :
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الفصل الرابع :دور المدن العلمية في دعم االبتكار –واحة السيليكون باإلمارات العربية
المتحدة-
كسا أكج التقخيخ عمى أف الذخكات الرغيخة والستػسصة االماراتية تمعب دور محػرؼ في تصػيخ

بيئة االبتكار ،حيث تسثل السحخؾ الفعمي لمشسػ االقترادؼ السدتجاـ القائع عمى السعخفة وتعسل و ازرة
االقتراد وشخكاؤىا عمى إشبلؽ مخحمة ججيجة لديادة قجرات السذاريع الرغيخة والستػسصة وتسكيغ ريادة

األعساؿ الػششية وتذجيع الذخكات الشاشئة واألنذصة التجارية العاممة في القصاعات السختبصة باالبتكار

والتكشػلػجيا ،وتحفيد تصبيقات االبتكار في قصاعات حيػية مثل الحجائق العمسية لديادة تشافديتيا وتصػيخ
خجماتيا وتعديد مداىستيا في الشاتج السحمي اإلجسالي.

حققت اإلمارات ريادة عالسية ضسغ الجوؿ العذخ األوائل في عجد السؤشخات الفخعية لسحاور

مؤشخ االبتكار العالسي ،حيث حمت في السختبة األولى عالسيا في مؤشخ "تكمفة إنياء خجمات العسالة"،

و"ندبة السمتحقيغ بالتعميع العالي مغ الخارج" ،وفي السختبة الثالثة عالسيا في "ندبة مػاىب البحث في

مؤسدات األعساؿ" ،فيسا جاءت في السختبة الخامدة عالسيا في "ندبة البحث والتصػيخ السسػؿ مغ

مؤسدات األعساؿ" ،وفي السختبة الثامشة عالسيا في مؤشخؼ " حالة تصػيخ الكتمة" ،و" صادرات الدمع

اإلبجاعية".1

خفزت مشطسة التعاوف والتشسية في السيجاف االقترادؼ مغ تػقعاتيا لشسػ االقتراد العالسي لمعاـ

 ،2021وأشادت في تقخيخىا بالجيػد الحثيثة والسدتسخة التي اتخحتيا دولة اإلمارات في كافة السجاالت،

مغ أجل ضساف كفاءة عالية في التعامل مع أزمة انتذار فيخوس كػرونا السدتجج (كػفيج  ،)19وبفاعمية
ىحه اإلجخاءات في الحج مغ تجاعيات ىحه األزمة عمى مختمف جػانب الحياة االقترادية واالجتساعية.

وجاءت ىحه اإلشادة عمى خمفية دراسة شاممة أصجرتيا السشطسة مؤخ اًخ حػؿ التأثيخات السحتسمة لجائحة

كػرونا عمى مختمف دوؿ العالع ،ومجػ قجرة األنطسة االقترادية عمى التعامل معيا ،كسا تزسشت شخحاً
مفربلً عغ واقع اإلصابات في كل بمج ،واإلجخاءات الستخحة في التعامل الػضع الخاىغ .وقج استشجت
مشطسة التعاوف االقترادؼ والتشسية في تقييسيا إلجخاءات دولة اإلمارات عمى تقخيخ مفرل أعجتو الييئة

االتحادية لمتشافدية واإلحراء تزسغ مجسل السبادرات والجيػد والخصط االستخاتيجية عمى مدتػػ الجولة

التي أشمقتيا مختمف الجيات الحكػمية ،بيجؼ ضساف صحة وسبلمة السجتسع مغ خبلؿ إشبلؽ حسبلت

التػعية ،واتخاذ الخصػات العسمية لمديصخة عمى تجاعيات انتذار الفيخوس ،وبالتالي تقميل عجد اإلصابات،
مع األخح بعيغ االعتبار ضساف استسخار العسل في القصاعات الحيػية ،كالصاقة والتعميع ،والرحة

واالتراالت وغبخىا مغ الخجمات الحكػمية.2

ضّٛ١ي االثتىبر؟ ،إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍٍّى١خ اٌفىر٠خِ ،تٛفر ػٍ ٝاٌّٛلغ االٌىتر:ٟٔٚ
1اصذار ِئشر االثتىبر اٌؼبٌِّٓ :2020 ٟ
ّ
 ، /https://www.wipo.int/global_innovation_index/ar/2020تبر٠خ االطبلع.2020/10/19 :
ٔ2ذٛ٠ ٜضف اٌٙبشّ ، ٟتمذ٠راد ٚتٛلؼبد إٌّ ٛااللتصبد ٞاٌٛطٕٚ ٟاإللٍٚ ّٟ١اٌذٌ ٌٟٚؤلػٛاَ  ،2020- 2018تمر٠ر ِتٛفر ػٍ ٝاٌّٛلغ
االٌىترٌٛ ٟٔٚزارح االلتصبدhttps://www.economy.gov.ae/arabic/Knowledge -Section/Pages/Economical-Reports.aspx :
تبر٠خ االطبلع.2020/11/02 :
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المتحدة-
يعػد الفزل في ثبات أداء الجولة عمى رأس قائسة أفزل الجوؿ في السشصقة ىي سيػلة مسارسة

األعساؿ ،وىحا يعػد إلى الجيػد السدتسخة لفخؽ العسل مغ الحكػمة ومغ مؤسداتيا االتحادية والسحمية في
دعع أصحاب األعساؿ وشخكات القصاع الخاص ،بسختمف أحجاميا وتخرراتيا وقصاعاتيا ،بيجؼ خمق

بيئة أعساؿ جاذبة ومحفدة لمسدتثسخيغ ورعايتيا السدتسخة لمسبتكخيغ وحاممي األفكار وذىاب انذائيا
لمسشاشق التقشية والسجف العمسية التي وصل سيصيا الى العالسية فأكبخ األفبلـ عالسيا ترػر في مجيشة دبي

لبلستػديػىات وأكبخ الذخكات تكيع شخاكات وعبلقات مشاولة مع السؤسدات الشاشئة بػاحة الديميكػف كل
ىحا وأكثخ فقج أوصمتيا ىحه اليياكل الى السجتسع التكشػلػجي الخائج في السشصقة اليػـ.

ِ ذٕ٠خ دثٌ ٟبلضتٛد٘ٛ٠بد :تٛفر ِذٕ٠خ دثٌ ٟبلضتٛد٘ٛ٠بد ِرافك ٚخذِبد ِتطٛرح ٌٍشروبد ػجر لطبػبد اٌجث ٚأتبج األفبلَ ٚاٌتٍفسْٛ٠
ٚاٌّٛض١مٚ ٝاٌترفِ .ٗ١دٙسح ثؤوجر اٌّطبرذ اٌصٛت١خ ف ٟإٌّطمخ ٚ ،اٌٛحذاد اٌخٍف١خ ٚ ،اٌّدّٛػبد ٚ ،خسأبد اٌّ١بٖ ٚ ،اضتٛد٘ٛ٠بد اٌتطد، ً١
ٚاٌّىبتت  ٟ٘ٚ ،تمذَ حبلً شبِبلً ٌتط ً١ٙػٍّ١خ أتبج ضٍٙخ ٚفؼبٌخ ِٚجتىرح.
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المتحدة-
خالصة:
أضيخت البحػث والسسارسات أف االبتكار ،والسيسا في مجاؿ التكشػلػجيا ،ىػ محخؾ الشسػ

االقترادؼ ،والعامل األساسي في تحديغ اإلنتاجية والكفاءة وإيجاد فخص العسل وتحقيق التشسية
السدتجامة .وإذا تزافخت الجيػد السبحولة لتحقيق التشسية السدتجامة الذاممة لمجسيع ،وبخاصة الشداء
والذباب والفئات السيسذة ،فدتعصي

زخسا ججيجا لعسمية االبتكار .فاالبتكار يجفع اإلنتاجية والشسػ

االقترادؼ الذامل لمجسيع ويديج مغ فخص العسل ،فزبل عغ كػنو أحج متصمبات شخائق التصبيق
السبتكخة ،وحمػؿ القصاع الخاص الخبلقة ،ومخصصات التسػيل ألجل التشسية التكشػلػجية السدتجامة.

وقج لسدشا أىسية التجخبة الخائجة لمسشاشق العمسية الستخررة بجولة السارات العخبية الستحجة في

دعع مديخة التشسية االقترادية وتحقيق الخؤية الصسػحة لجولة اإلمارات في مختمف القصاعات ،مؤكجاً
أىسية دور (واحة دبي لمديميكػف) في دعع السديخة االقترادية والتشسػية إلمارة دبي ،مغ خبلؿ جحب
العجيج مغ الذخكات العاممة في القصاع التكشػلػجي ،التي تعتسج بذكل أساسي عمى اقتراد السعخفة

واالبتكار والتكشػلػجيا .وبيغ الفرل الخابع أف رؤية االمارات لبلبتكار ىي محػر نجاحيا االقترادؼ

وتذكل االبتكارات واألبحاث والعمػـ والتكشػلػجيا الخكائد األساسية القتراد معخفي تشافدي عالي
اإلنتاجية ،يجفع عجمتو رواد األعساؿ ،في بيئة أعساؿ محفدة .

أضيخ لشا الفرل الخابع مغ الجراسة أف واحة الديميكػف ىي عبارة عغ جوھخ مفٙوـ الذخاكة بيغ

القطاع العاـ والخاص ،واالتفاؽ علﯽ األھجاؼ واالست ارتيجيات ،ووجود المنافع المتبادلة ،وااللتزاـ بالموارد
وتنوع األنشطة ،والمسؤولية المشترﮐة ،والمساءلة .ىػ ما يخمق بيئة ريادية لبلبتكار.
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امفصل اخلامس :دراسة مقارنة بينن مدن
سامسونغ وسيبارجااي وس يليكون فايل
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تسهيج:

شكل انتذار استخجاـ الكػمبيػتخ وبعجه االنتخنت مشح تدعيشات القخف الساضي نقمة نػعية

لمقصاعات االقترادية (صشاعة ،زراعة ،تجارة ،خجمات) فبجأت معالسيا تتغيخ في اشار اقتراد السعخفة

ئيديا لمشسػ االقترادؼ ويعتسج بذكل أساسي عمى تكشػلػجيا السعمػمات وتكشػلػجيات
الحؼ يعج
ً
محخكا ر ً
االتراؿ واالبتكار كسا يعتبخ العمع والتكشػلػجيا ثػرة ال تشزب وتدداد أىسيتيا لمتشسية بذكل كبيخ مع
بجايات القخف القادـ ،والعالع اليػـ مجعػ إلعادة تقييع نطختو لمعمع والتكشػلػجيا ودورىا في بشاء الجوؿ.

فالتصػر التكشػلػجي نقل الكػمبيػتخ مغ شاولة السشدؿ إلى جيب الشاس ،وتدتعج الذخكات الكبخػ إلى نقل
الكػمبيػتخ مغ جيب الشاس إلى أجداميع وعقػليع وخياليع وىػ ما تتشافذ ؼيو السجف العمسية الثالث

كأكبخ مرجر لمتكشػلػجيا عالسيا.

سشتصخؽ مغ خالؿ ىحا الفرل إلى دراسة مقارنة بيغ أىع السجف العمسية عالسيا وأعخقيا والتي

بخزت كزخورة استخاتيجية لتصػيخ استخاتيجية دعع وتشسية السؤسدات الشاشئة خاصة التكشػلػجية ،التي
أصبحت بسثابة الذغل الذاغل لسختمف االقتراديات العالسية لمتأقمع مع السقتزيات الججيجة ومجابية
التحجيات السشتطخة خاصة التكشػلػجية مشيا .ىحه السؤسدات التي أصبحت كأحدغ أداة لتعديد االقتراد

األخزخ وىحا راجع لقجراتيا اإلنتاجية وتكشػلػجيتيا الخزخاء فالسجف الثالث محل دراسة السقارنة ىي مجف

سامدػنغ ،سيبارجايا ،سيميكػف فالي سشحاوؿ اب اخز أىسيتيا كسحخؾ لتعديد القجرة التشافدية لمسؤسدة

التكشػلػجية التي تدعى دائسا تحت تأثيخ تقمبات السحيط نحػ التسيد في مشتجاتيا وأساليبيا التدييخية بسا
يزسغ ليا البقاء واالستسخار في عرخ السعمػمات وفي ضل االقتراد العالسي الججيج السحفػؼ بسخاشخ

العػلسة والتصػر التكشػلػجي اليائل والتحخيخ السدتسخ لألسػاؽ.

الفصل الخامس

• المبحث األول :مدن سامسونغ الرقمية بكورية الجنوبية
• المبحث الثاني :مدينة سيبارجايا بماليزيا
• المبحث الثالث :وادي السيليكون بالواليات المتحدة األمريكية
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السبحث األول :مجن سامدهنغ الرقسية بكهريا الجشهبية

تجخبة كػريا الجشػبية وسخعة نسػىا السحىمة ال تشفرل عغ قرة الشسػ السحىمة لذخكاتيا العطيسة

مثل ىػنجاؼ وسامدػنج وكيا وإؿ.جي .فيي شخكات قػية ومدتقمة وال تعج فقط مشافدا لمذخكات اليابانية

واألمخيكية بل يسكغ اعتبارىا الستحكسة بتدييخ حكػمة سيئػؿ مغ خالؿ سيصختيا عمى أكثخ مغ نرف

الجخل القػمي لمبالد .فجور سامدػنغ في االقتراد الكػرؼ يسكششا لسدو مغ خالؿ عشاصخ السبحث.

السظمب األول :دور مجن سامدهنغ في دعم نذاط البحث والتظهير بكهريا الجشهبية
تعتبخ "مجف سامدػنغ الخقسية" اليػـ واحجة مغ أكبخ الذخكات العالسية والسؤسدات العمسية،

فسشتجاتيا تغصي مجاالت شتى ومتبايشة ،ولكغ يجسع ؼيسا بيشيا أف صانعػىا يترفػف بالحكاء
والجيشاميكية ،ويترفػف كحلظ أنيع زاوجػا بيغ العمع واالقتراد عمى نحػ م َّ
ػفق .لقج غدت مشتجاتيا
ُ
وبخاءات اختخاعاتيا سػؽ اإللكتخونيات االستيالكية العالسي "اليػاتف والذاشات"....؛ فشدتصيع أف نجدـ
أنيع يستمكػف حرة ثابتة مغ ىحا الدػؽ.
أوال :مجن سامدهنغ الرقسية

تعج شخكة سامدػنغ عالع متعجد الػجػه ،فقج سعت دائساً إلى جعل العالع مكاناً أفزل لمعير ؼيو،

فيي مغ الذخكات العسالقة التي تقجـ مشتجات متشػعة ذات تكشػلػجيا متصػرة ومتسيدة.
أ .نذأة مجن سامدهنغ الرقسية:

كانت بجاية سامدػنج عاـ 1938ـ عمى يج لي بيػنج شػؿ عمى شكل متجخ لبيع األرز والدكخ

والسػاد الغحائية ،بإسع "ساـ-سػنغ" ،و تعشي "الشجػـ الثالثة" والتي قرج بيا مبادئو الخئيدية التي أنذأ

شخكتو مغ أجميا(- :أف تكػف كبيخة-أف تكػف قػية -أف تبقى لألبج) وتحػلت "ساـ سػنغ" الى عالع
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التكشػلػجيا ،فبجأت في صشاعة أجيدة التمفاز والغداالت والثالجات حتى أصبحت مجف سامدػنج الخقسية

مجف متكاممة يعسل فييا مػضفػ الذخكة وتحػؼ بشػكا ومدتذؽيات وعيادات ومالعب ومصاعع.

1

تع تأسيذ شخكة سامدػنغ لإلليكتخونيات عاـ  1969وأصبحت شخكة ترشيع أساسية بدخعة في

الدػؽ الكػرؼ .أثشاء ىحه الفتخة السبجئية أتى الشسػ اليائل مغ وحجة االلكتخونيات السشدلية السددىخة وبجأت
الذخكة في ترجيخ مشتجاتيا ألوؿ مخة كسا استحػذت شخكة سامدػنغ لإللكتخونيات عمى  50بالسئة مغ

أسيع شخكة

 Korea semiconductorمسا أدػ الى تخسيخ مكانة الذخكة لإللكتخونيات كأحج رواد

صشاعة أشباه السػاصالت .تشػعت األعساؿ التقشية الخئيدية لذخكة سامدػنغ وامتجت عالسيا خالؿ أواخخ

الدبعيشيات وأوائل ثسانيشيات القخف العذخيغ.

أدػ تخكيدىا والصمب الستدايجيغ عمى التقشية الى انذاء مؤسدتيغ لمبحث والتصػيخ ساعجتا عمى

تػسيع ابتكاراتيا أكثخ في محاؿ االلكتخونيات وأشباه السػاصالت واالتراالت البرخية ومجاالت متعجدة

وججيجة لالبتكارات التقشية مغ تقشية الشانػ وحتى بشي الذبكات الستقجمة وشيج عاـ  1987حجثا ىاما

ورئيديا تسثل في رحيل لي بيػنغ شػؿ الخئيذ السؤسذ لمذخكة وخمفو ابشو  Kun-hee Leeليربح
الخئيذ الججيج وفي ىحه السخحمة تخصت سامدػنغ كل التػقعات ففي نفذ الدشة تع افتتاح معيج سامدػنغ

الستقجـ لمتكشػلػجيا ) (SAITألغخاض البحث والتصػيخ وأنتجت أكثخ مغ  20مميػف تمفاز ممػف سشة
 1989لتتخصى مبيعاتيا  1تخيميػف ووف وتفتح خط الترجيخ باتجاه الػاليات الستحجة األمخيكية.

2

شيجت أوائل التدعيشات تحجيات ىائمة لألعساؿ التجارية التي تعسل في محاؿ التقشيات عالية

السدتػػ فقج انتذخت عسميات االنجماج والتحالفات وشخاء الحرز وحتى االستحػاذ بيغ الذخكات ،كسا
احتجمت السشافدة مع تدايج الصمب اليائل و فتح أسػاؽ ججيجة .وبجأ العسل في التجفق عبخ الحجود بيغ
الجوؿ والذخكات ،واستغمت سامدػنغ ىحه الفخصة عمى أفزل نحػ مغ خالؿ إعادة الشطخ في

استخاتيجياتيا الستبعة في العسل بػية تحديغ االستجابة لستصمبات الدػؽ .حققت سامدػنج إنجازات

إضاؼية في األعػاـ التالية ،ففي عاـ  ،1990أصبحت رائجة في مجاؿ إنتاج الخقاقات اإللكتخونية ،وبجأت

في إنتاج التمفديػف الخقسي وفي أواخخ التدعيشيات ،بجأت الذخكة في االستثسار في ترسيع وترشيع
السكػنات لذخكات ناشئة وفي سشة  1992تع تصػيخ نطاـ الياتف السحسػؿ وتصػيخ أوؿ ذاكخة DRAM

سعة  64ميجابايات عمى مدتػػ العالع .كسا أنتجت في نفذ العاـ  10مالييغ مغ الخوبػت الرشاعي.

في مشترف التدعيشيات استحجثت شخكة سامدػنغ مشيجا ججيجا في العسل يتسثل في الحخص عمى

انتاج مشتجات ذات مدتػػ عالي وارضاء العسالء الى أقرى حج مسكغ الى جانب االىتساـ بالسجتسعات

1

Background Of Samsung Electronics Company Marketing Essay, p3-4, publier le 03/06/2015 consulté le
06/05/2021, sur le site : http://www.ukessays.com/essays/marketing/backgroundofsamsungelectronicscompanymarketingessay.php
2
Dell, Samsung Electronics Enter $16 Billion Alliance Agreement,' Business Wire, March 21, 2001.Engardio,
consulté le 12/05/20121, https://www.referenceforbusiness.com/history2/16/Samsung-Electronics-CoLtd.html#ixzz6yOPUrTKW
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التي تعسل بيا والذعػر باالنتساء الييا ففي ىحه السخحمة احتل  17مشتجا مختمفا أفزل خسذ مخاتب في

الدػؽ العالسي وعمى الخغع مغ حجوث األزمة السالية عاـ  1997والتي ألقت بطالليا الػخيسة عمى معطع
األعساؿ التجارية الكػرية كانت شخكة سامدػنغ واحجة مغ الذخكات القميمة التي استسخت في الشسػ وذلظ

بفزل ريادتيا في الرشاعة التقشية في عاـ  ،1987تػفى لي بيػنج شػؿ ،وتػلى ابشو إدارة الذخكة

القابزة .وفي عاـ انجمجت شخكة سامدػنغ  Semiconductor and Telecommunicationsمع
شخكة سامدػنغ ، Electronicsركدت السؤسدة الججيجة عمى ترشيع األجيدة السشدلية واالتراالت
الدمكية والالسمكية .حققت سامدػنج إنجازات إضاؼية في األعػاـ التالية ،وفي عاـ  ،1990أصبحت
رائجة في مجاؿ إنتاج الخقاقات اإللكتخونية ،وبجأت في إنتاج التمفديػف الخقسي .وفي أواخخ التدعيشيات،
بجأت الذخكة في االستثسار في ترسيع وترشيع السكػنات لذخكات ناشئة.1

دخمت سامدػنج عالع ترشيع اليػاتف سشة  2000مغ خالؿ ىاتف إس بي إتر ،1300 -وىػ

نسػذج أولي بذاشة تعسل بالمسذ تع إصجاره في عاـ  .2001وشػرت الذخكة أوؿ ىاتف يتعخؼ عمى

الكالـ في عاـ  .2005في بجاية  ،2010استحػذت سامدػنج عمى شخكات شػرت تقشيات لإللكتخونيات
الخاصة باألجيدة .في عاـ  ،2011وأصجرت سامدػنج جاالكدي إس  ،2وفي عاـ  2012شخحت
ىػاتف جاالكدي إس  ،3والحؼ تحػؿ إلى أحج أشيخ اليػاتف الحكية في العالع .وفي ىحا العاـ أصبحت

رشع لميػاتف السحسػلة في العالع .في سبتسبخ  ،2014أعمشت سامدػنج عغ جيخ في
سامدػنج أكبخ ُم ّ
آر ،جياز الػاقع االفتخاضي الحؼ تع تصػيخه ويسكغ استخجامو مع سامدػنج جاالكدي نػت  .4وبحمػؿ

عاـ  ،2015حرمت سامدػنج عمى بخاءات اختخاع أمخيكية أكثخ مغ أؼ شخكة أخخػ ،إذ جخػ مشحيا

أكثخ مغ  7500بخاءة اختخاع قبل نياية العاـ .عاـ  ،2017حرمت سامدػنج عمى إذف حكػمية لمبجء

في اختبار سيارة ذاتية الؿيادة .واعتبا اًر مغ عاـ  ،2019كانت خصػط جاالكدي  9تعسل بقػة ،شخحت
2

الذخكة ىػاتف سامدػنج جاالكدي إس . 9

ثانيا :تقجيم مجن سامدهنغ الرقسية
ٍ

ال تػجج مقخات شخكة سامدػنج في مبشى أو عجة مباني بل في مجف كاممة ،فتسمظ شخكة سامدػنج

ثساني مجف في كػريا الجشػبية باسع "مجف سامدػنج الخقسية" مجف متكاممة يعسل فييا مػضفػ الذخكة

وتحػؼ بشػكاً ومدتذؽيات وعيادات ومالعب ومصاعع .وتشقدع سامدػنج إلى:
) -سامدػنج لإللكتخونيات(

 )سامدػنج لمرشاعات الثقيمة( (سامدػنج لمديارات).1

Essay Examples. History of Samsung [Internet]. September 2019. Consulté le : 14 /05/2021; Available from:
https://benjaminbarber.org/history-of-samsung/ .
2
Matthew Burris, The History of Samsung (1938-Present), publier le : 02/12/2020, consulté le : 15/05/2021, sur
le site : https://www.lifewire.com/history-of-samsung-818809 .
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أما عغ الجخػؿ والخخوج مغ ىحه السجف ؼيذبو السخور بشقصة حجودية بيغ دولتيغ ،الديارات يتع

تفتيذيا والحقائب تسخ عبخ أجيدة الكذف األمشية ،وال يسكشظ إخخاج أؼ أجيدة إلكتخونية خاصة مغ
الذخكة كجياز مػبايل أو كامي اخ أو البتػب أو بصاقة ذاكخة .يعسل باحثػ سامدػنج في مباني تعادؿ

سخيتيا وإجخاءاتيا األمشية ما يحجث في أعتى السؤسدات العدكخية ،وال يسكغ ألؼ شخز غخيب كائشاً مغ
كاف أف يخػ ما يحجث داخل ىحه السخاكد حخصاً عمى األسخار الرشاعية التي تداوؼ السميارات .ال تذغل

سامدػنج نفديا بسػضفييا أثشاء فتخات العسل فقط بل لسا بعج ذلظ ،فتشتذخ وحجات سكشية فاخخة لمذخكة

في مجف سامدػنغ الخقسية وفييا تػفخ الذخكة لسػضفييا مداكغ فاخخة ووسائل مػاصالت تشقميع مغ وإلى
الذخكة ،ومجارس ألشفاليع وحافالت كيخبائية لتقل األشفاؿ لمسجارس ،وىي مجارس تابعة لمذخكة لكشيا

تجار بػاسصة و ازرة التعميع في كػريا الجشػبية.1

 .1البحث والتظهير بسجن سامدهنغ الرقسية

تقػد السجف الخقسية سامدػنغ بذخكاتيا الدػؽ العالسية مغ خالؿ التصػيخ السدتسخ لمسشتجات
اإلبجاعية السبتكخة وتكشػلػجيا السدتقبل مغ خالؿ تغييخ شخيقة تفكيخىا وفيع شمب العسالء .تبحؿ الذخكة

عالسيا في مجاؿ
قرارػ جيجىا لتخسيخ مكانتيا في صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات العالسية وتربح رائجة
ً
التكشػلػجيا الرشاعية مغ خالؿ إنذاء وتأميغ تكشػلػجيا الجيل التالي .حتى يػـ  31ديدسبخ ،2020
بمغت نفقات البحث والتصػيخ لمذخكة  21229.2مميار ووف كػرؼ  .مغ بيغ ذلظ  ،تع االعتخاؼ بسبمغ

 21111.5مميار ووف كػرؼ كشفقات البحث والتصػيخ ،باستثشاء  8.2مميار ووف كػرؼ مغ اإلعانات

الحكػمية و 109.5مميار ووف كػرؼ مغ الشفقات السخسسمة .

2 

الججول ( :)1-5انفاق مجن سامدهنغ عمى أنذظة البحث والتظهير ()2020-2018

إجسالي نفقات البحث والتظهير
اعانات الجولة
نفقات البحث والتظهير  /ندبة

السبيعات



2018

2019

2020

18,662,029

20,207,612

21,229,200

()116645

)(14,677

()86228

7.7%

8.8%

%9.0

الهحجة :مميار وون كهري
 تم حدابه باستخجام إجسالي نفقات البحث والتظهير التي تذسل اإلعانات الحكهمية.

1

SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. 2020 Half-year Business Report For the quarter, ended June 30, 2020, p4.
انىفقبث انمزسمهت نهشزكبث :هي انىفقبث انمزحبطت ببىبء أ صم ثببج ويمكه أن حشمم انمىاد وضزائب انمبيعبث وانعمبنت وانىقم وانفبئذة انمخكبذة
نخمىيم بىبء األصم .يمكه رسمهت انمصزوفبث انمزحبطت ببألصىل غيز انمهمىست ؛ وحشمم هذي انعالمبث انخجبريت  ،وحفظ بزاءاث االخخزاع وانذفبع
عىهب  ،وحطىيز انبزمجيبث.
2
Half-year Business Report For the quarter, IBID, p62-64.
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Source : SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. 2020 Half-year Business Report For the
quarter, ended June 30, 2020, p35.

ؾياسيا ،وسط
تفاعا
أضيخ تقخيخ شخكة سامدػنج لإللكتخونيات عمى البحث والتصػيخ  2020ار ً
ً
تفذي جائحة فيخوس كػرونا الججيج( .أنطخ الججوؿ  )1-5فقج استثسخت سامدػنج  21.2تخيميػف ووف

( 18.6مميار دوالر أمخيكي) في البحث والتصػيخ عاـ  ،2020بديادة قجرىا  1تخيميػف ووف عغ العاـ
الدابق  ،2019لتدجل أكبخ إنفاؽ ليا عمى اإلشالؽ ،وفًقا لتقخيخ األعساؿ لعاـ  .2020وبدبب جائحة
كػرونا انخفزت اىانات الجولة الكػرية لمسجف الخقسية مغ  14.6مميار ووف عاـ  2019إلى  8.2مميار

تفاعا مغ  ٪7.7في 2018
ووف .كسا يعادؿ استثسار سامدػنج في البحث والتصػيخ  ٪9مغ مبيعاتيا  ،ار ً
و  ٪8.8في  .2019وارتفعت مبيعات الذخكة بشدبة  ٪11.9عمى أساس سشػؼ إلى  11.3تخيميػف ووف
عاـ  ،2020وارتفعت أرباحيا التذغيمية بشدبة  ٪45.3لترل إلى  671.3تخيميػف ووف خالؿ الفتخة

السحكػرة  ،مجفػعة بالصمب القػؼ عمى بصاريات الديارات الكيخبائية الرجيقة لمبيئة.1

تعسل الذخكة عمى ثالثة مدتػيات مغ مؤسدات البحث والتصػيخ؛ فخيق تصػيخ وحجة األعساؿ

تحت كل قدع يقػـ بتصػيخ تقشيات جاىدة لمدػؽ مع نطخة مدتقبمية مغ عاـ إلى عاميغ ،ومعيج أبحاث
تحت كل وحجة أعساؿ يصػر تقشية متػسصة إلى شػيمة األجل مع تػقعات تتخاوح مغ  3إلى  5سشػات،

ومعيج سامدػنغ الستقجـ لمتكشػلػجيا الحؼ يصػر التكشػلػجيا األساسية كبحور لسحخكات الشسػ السدتقبمية.

معيج سامدػنج الستقجـ لمتكشػلػجيا ىػ معيج األبحاث السخكدؼ لسجف سامدػنغ الخقسية والحؼ تع إنذاؤه
لؿيادة الذخكة نحػ السدتقبل والعسل كحاضشة ألحجث التقشيات .لجيو نطاـ بحث وتصػيخ إبجاعي ويخسع

شخيقو اتجاه البحث والتصػيخ لقصاعات الشسػ الػاعجة عمى مدتػػ الذخكة ،واستكذاؼ محخكات الشسػ
السدتقبمية وتعديد القجرة التشافدية التكشػلػجية لألعساؿ األساسية.

تجيخ الذخكة مشطسات البحث والتصػيخ في الػاليات الستحجة ( ، )SRAوالريغ (SRC-

 ، Beijingو  ، SRC-Nanjingو  ، SRC-Guangzhouو  ، SRCShenzhenو ، )SSCR
واليشج ( SRI-Bangaloreو  ، )SRI-Delhiوبشغالدير ( ، )SRBDوإسخائيل (  SRILو ، SIRC

روسيا ( ، )SRRالياباف ( ، )SRJإلجخاء أنذصة بحثية لتصػيخ السشتجات والبحث التكشػلػجي األساسي.
أنذأت الذخكة مخاكد الحكاء االصصشاعي في كامبخيجج (السسمكة الستحجة)  ،ومػسكػ (روسيا)  ،وتػرنتػ
(كشجا)  ،ومػنتخياؿ (كشجا)  ،ونيػيػرؾ (الػاليات الستحجة)  ،لحلظ يسكغ لفخيقشا العالسي مغ الباحثيغ

التعاوف مع الخبخاء الجولييغ لتعديد القجرات في تقشية الحكاء االصصشاعي وضساف تغصية شاممة عالسيا
لسبادرات البحث والتصػيخ وىحا ما يكدبيا ميدة تشافدية( 2.أنطخ الججوؿ .)2-5
1

التمرٌر العالمً للملكٌة الفكرٌة ،رأس المال غٌر الملموس فً سالسل المٌمة العالمٌة ،المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة ،سوٌسرا ،0000 ،ص
.59
2
EU Industrial R&D Investment Scoreboard, report of Luxembourg: Publications Office of the European Union,
2018, link : https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2018-industrial-rd-scoreboard, consulté le 12/05/2021.
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الججول ( :)2-5ترتيب الذركات األعمى انفاقا عمى البحث والتظهير لدشة 2018

السرتبة

الذركة

البمج

االنفاق عمى البحث

1

سامدهنغ

كهريا الجشهبية

14.9

3

فهلدفاغن

ألسانيا

2
4
5
6
7
8
9

10

ألفابت

والتظهير

الهاليات الستحجة

14.8

ميكروسهفت

الهاليات الستحجة

13.6

انتل

الهاليات الستحجة

12.1

سهيد ار

9.8

ههاوي

الرين

الهاليات الستحجة

أبل

غهش

جهندهن

الهاليات الستحجة
ألسانيا

دايسمر

14.5
12.5
10.7
9.7
9.6

 الهحجة :بميهن دوالر()billion $

Source : EU Industrial R&D Investment Scoreboard, report of Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2018, link :

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2018-industrial-rd-scoreboard, consulté le 12/05/2021.

 .2أثر السجن عمى نذاط البحث والتظهير بكهريا الجشهبية

ساىع التصػر التكشػلػجي الحؼ تبثو مجف سامدػنغ الخقسية الثساف في شخياف االقتراد الكػرؼ
بتصػر وتفعيل العجيج مغ القصاعات السختمفة ،نتيج ًة لسا تع تقجيسو مغ معجات وتقشيات ججيجة تعسل عمى
تػفيخ وقت وجيج اإلنداف ،ومغ أبخز القصاعات التي ازدىخت مع تصػر تقشيات سامدػنغ؛ التعميع،
الصب ،الرشاعة ،التجارة ،الثقافة والدراعة ،كسا ىشالظ بعس اآلثار األخخػ لمتصػر التكشػلػجيا ،كالتأثيخ

عمى والرحة والحياة االجتساعية التي ازدىخت بفعل زيادة الشاتج القػمي لمبمج.
أ .االنفاق عمى البحث و التظهير:

أعمشت كػريا الجشػبية عغ خصط الستثسار حػالي  5000مميار ووف ( 4.5مميار دوالر) في

مذاريع البحث والتصػيخ في عاـ  2021لتعديد محخكات الشسػ الججيجة والدعي لتحقيق الشسػ األخزخ

مثل السبمغ قفدة بشدبة  ٪19مغ  4.1تخليػف ووف السخررة ليحا العاـ  ،وفقاً لػ ازرة التجارة والرشاعة

والصاقة وقالت الػ ازرة في بياف "تعكذ الدياسة رغبة الحكػمة في زيادة االستثسار في مذاريع البحث
والتصػيخ الستعمقة بسشاشق ججيجة عمى الخغع مغ التجاعيات االقترادية لػباء كػفيج  ".19-بسػجب الخصة

 ،ستشفق كػريا الجشػبية  1.5تخيميػف ووف لمتخويج لسجاالت السػاد واألجداء والسعجات .تدعى البالد إلى
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تعديد جسيع القصاعات الثالثة وسط تدايج الحسائية في جسيع أنحاء العالع  ،بسا في ذلظ الشداع التجارؼ

أيزا الستثسار  966.5مميار ووف في الرشاعات الشاشئة
السدتسخ مع الياباف .وتخصط كػريا الجشػبية ً
مثل الخقائق التي ال تحتػؼ عمى ذاكخة  ،والسخكبات الرجيقة لمبيئة  ،ومشتجات التكشػلػجيا الحيػية .ويسثل
السبمغ زيادة بشدبة  ٪43مقارنة بعاـ  .2020تساشياً مع سياسة الشسػ األخزخ في البالد  ،تخصط كػريا
الجشػبية إلنفاؽ  859.2مميار ووف عمى مذاريع البحث والتصػيخ الستعمقة بالسػارد السدتجامة وتدخيع
تشسية اقتراد الييجروجيغ .حجدت الجولة لشفديا ىجؼ تقميل انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ لتربح

محايجة لمكخبػف بحمػؿ عاـ .12050

استثسخت كػريا الجشػبية ما يقخب مغ  90تخيميػف ووف ( 83مميار دوالر) في البحث

والتصػيخ )(R&Dفي العاـ الساضي  ،مسا يجعميا خامذ أكبخ مشفق بيغ أعزاء مشطسة التعاوف

االقترادؼ والتشسية ) ، ( OECDوفقا لسا قالت و ازرة االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات اليػـ األربعاء.
وبمغ إجسالي إنفاؽ الحكػمة الكػرية الجشػبية والقصاع الخاص عمى البحث والتصػيخ في عاـ ( 2019

89.05تخيميػف ووف) ،بديادة بمغت ندبتيا  %3.9عغ العاـ الحؼ سبقو  ،وفًقا لػ ازرة العمػـ وتكشػلػجيا
السعمػمات واالتراالت .ويسثل إجسالي اإلنفاؽ عمى البحث والتصػيخ  %4.64مغ الشاتج السحمي

اإلجسالي لكػريا الجشػبية العاـ الساضي .وقالت الػ ازرة إف األرقاـ األخيخة تزع كػريا الجشػبية في السختبة
الخامدة مغ حيث اإلنفاؽ عمى البحث والتصػيخ والثانية مغ حيث اإلنفاؽ عمى البحث والتصػيخ إلى

الشاتج السحمي اإلجسالي بيغ دوؿ مشطسة التعاوف االقترادؼ والتشسية  ،عمى الخغع مغ أف األرقاـ الخاصة
بالجوؿ األخخػ تدتشج إلى نتائج عاـ .2018

الػاليات الستحجة أكبخ مشفق عمى البحث والتصػيخ في ذلظ العاـ بإجسالي  581.6مميار دوالر.

وقالت الػ ازرة إف القصاع الخاص في كػريا الجشػبية أنفق  68.5تخليػف ووف في البحث والتصػيخ العاـ

الساضي  ،وىػ ما يسثل  %76.9مغ اإلجسالي  ،بيشسا بمغ اإلنفاؽ العاـ عمى البحث والتصػيخ 19.1
تخليػف ووف أو  %21.4مغ اإلجسالي .وبمغ إنفاؽ الذخكات عمى البحث والتصػيخ في الترشيع 62.6

تخليػف ووف في عاـ  ، 2019بديادة بشدبة  % 2.3عغ العاـ الحؼ سبقو ،بيشسا ارتفع االنفاؽ عمى البحث

والتصػيخ في قصاع الخجمات بشدبة  %21.6إلى  7.6تخليػف ووف خالؿ الفتخة نفديا .كسا زاد عجد

الباحثيغ في البالد بشدبة  %4.7إلى  538,136في عاـ  .2019وعمى الخغع مغ أف أمخيكا ىي األولى
مغ حيث اإلنفاؽ عمى البحث والتصػيخ بإجسالي نرف تخيميػف دوالر ،إال أنيا تعتبخ العاشخة مغ حيث
اإلنفاؽ عمى البحث والتصػيخ كشدبة مغ إجسالي الشاتج السحمي اإلجسالي لجييا ،حيث تعتبخ كػريا

1

& Jiwon Jung, R&D Policies of Korea and Their Implications for Developing Countries , Science Technology
Society, 18(2), July 2020, pp170-172.
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الجشػبية ىي األولى بشدبة  ،%4.35وتمييا إسخائيل بشدبة  ،%4.04تمييا فشمشجا والياباف والدػيج
والجنسارؾ ،والشسدا ،وسػيد اخ وألسانيا واخي اخ كسا اشخنا الػاليات الستحجة األمخيكية(1.أنطخ الذكل )1-5
الذكل ( :)1-5ترتيب الجول حدب مؤشر االنفاق عمى البحث والتظهير كشدبة من الشاتج السحمي االجسالي

Source : l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), sur le site :

http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-developmentspending/#!lang=fr , consulté le 12/05/2021.

ب .مؤشر تشسية تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت

مؤشخ تشسية تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت أحج الدسات األساسية لتقخيخ ؾياس مجتسع

السعمػمات الحؼ يشذخه االتحاد الجولي لالتراالت ،سشػيا مشح عاـ  .2009يحجد التقخيخ مدتػػ تصػر
تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في  176اقتراداً .ويؿيع التقخيخ التصػرات في تكشػلػجيا السعمػمات
واالتراالت بيغ البمجاف مغ خالؿ ثالثة محاور (الشفاذ إلى تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ،واستخجاـ

تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ،وميارات تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت) ويذسل عمى  11مؤشخ.

حمت كػريا الجشػبية في السخكد األوؿ عالسيا في مؤشخ تشسية تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في عاـ
.2016

جاءت كػريا الجشػبية السخكد األوؿ عالسيا في مؤشخ تشسية تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت

لعاـ  2016وفي السختبة الثانية في عاـ  .2017وفقا لمتقخيخ الدشػؼ الرادر مغ و ازرة العمػـ وتكشػلػجيا
السعمػمات واالتراالت ،فإف االتحاد الجولي لالتراالت ذكخ أف كػريا الجشػبية حمت في السختبة األولى
مغ بيغ  175دولة مغ حيث مؤشخ تشسية تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في عاـ 2016وذلظ لمدشة

الثانية عمى التػالي .وحمت كػريا الجشػبية في السختبة األولى في سخعة اإلنتخنت لمدشة الثالثة عمى التػالي
1

SCIENCE AND TECHNOLOGY ,RESEARCH AND DEVELOPMENT, Expenditure on research and development
(R&D), OECD (2019), Main Science and Technology Indicators, OECD Publishing.
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في عاـ  2016مدجمة Mbps 26.1لتتفػؽ بكبيخ عمى معجلو في العالع عشج  Mbps.7ومغ جانب
آخخ ،بمغت ؾيسة الرادرات الكػرية الجشػبية في قصاع تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت 162.5 ،مميار

دوالر في عاـ  2016لتشخفس مغ السخكد الثالث في عاـ  2015إلى السخكد الخابع.

ويذجد التقخيخ الرادر لدشة  2020في ضل جائحة كػرونا عمى أف األزمة كانت بسثابة جخس إنحار

لمجوؿ التي تحتاج إلى رقسشة ،وتحفيد الذخكات عمى التحخؾ نحػ نساذج األعساؿ الخقسية .وأوضح أف

إنفاؽ القصاع الخاص عمى التكشػلػجيا تخاجع مؤقتاً في عاـ  2020لكغ مغ الستػقع أف يشتعر بقػة في
 2021إذ تذيخ التقجيخات إلى أف الذخكات ستزاعف استثساراتيا السخررة لمتحػؿ الخقسي .كسا أكج

عمى أىسية حجوث التحػؿ الخقسي جشباً إلى جشب مع تصػرات رأس الساؿ البذخؼ واإلشار القانػني.
ويشقدع مؤشخ التكشػلػجيا الخئيدي إلى  4أقداـ ،األوؿ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت وترجرت كػريا

الجشػبية القائسة التي تتزسغ  10دوؿ ؼيسا تحيمتيا ليتػانيا كسا تػاججت اإلمارات في السخكد الثاني.

(1أنطخ الججوؿ )3-5

اعتسادا عمى تكشهلهجيا السعمهمات
الججول  :3-5الجول األكثر
ً

Source : SCIENCE AND TECHNOLOGY ,RESEARCH AND DEVELOPMENT, Expenditure on
research and development (R&D), OECD (2019), Main Science and Technology Indicators,
OECD Publishing.

1

Source : SCIENCE AND TECHNOLOGY ,RESEARCH AND DEVELOPMENT, Expenditure on research and
development (R&D), OECD (2019), Main Science and Technology Indicators, OECD Publishing.
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ت .مؤشرات أخرى:
تعج كػريا قػة رائجة في العالع في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت) ، (ICTوىي الجولة

الستعجد بتقديع
األكثخ ديشاميكية في العالع .كسا أصبحت أوؿ دولة في العالع تقػـ بتدػيق تقشيات الػصػؿ ُ
التخميد ) (CDMAواإلنتخنت السحسػؿ) ، (WiBroباإلضافة إلى الجيل الخابع مغ تكشػلػجيا االتراالت
والتصػر شػيل األجل ) LTE) 4Gعمى مدتػػ البالد .في أفخيل  ،2019أشمقت أوؿ خجمة G 5في

العالع مغ خالؿ اليػاتف الحكية .واستفادت مغ ىحه السعمػمات واالتراالت الستقجمة ،لتقػد تغييخات في
القصاعات االجتساعية السختمفة .بسا في ذلظ ،االبتكار في اإلدارة الحكػمية .وعمى أساسو أيزاً اعتسجت
نطاماً لسعالجة اإلجخاءات اإلدارية عبخ اإلنتخنت دوف تػقف بجاي ًة مغ تباليغ الػالدة ،العسل ،االنتقاؿ،
والػفاة.

استصاعت باستخجاـ شبكات التػاصل االجتساعي) ، (SNSبشاء نطاـ لمتػاصل التفاعمي الحؼ

تتيح مغ خاللو لمجسيػر معمػمات مفيجة تتعمق بالحكػمة ،كسا يسكغ لمجسيػر أيزاً إبالغ الحكػمة عغ

وبشاء عمى ذلظ ،في عاـ  2018بمغ حجع صادراتيا مغ نطاـ الحكػمة
أؼ أمػر مدعجة تػاجييع.
ً
مشتجا بؿيسة  286مميػف دوالر .في السدح العالسي لمحكػمة اإللكتخونية الحؼ أجختو
اإللكتخونية 180
ً
األمع الستحجة في  ،2017احتمت كػريا الجشػبية السختبة الثالثة بعج الجنسارؾ وأستخاليا .كسا احتمت كػريا

الجشػبية السختبة األولى في تقييسات  2014-2010مع التػسع في البشية التحتية لالتراالت الستقجمة
وزيادة األجيدة السحسػلة ،أصبح مغ السسكغ التػاصل في الػقت الفعمي مع األشخاص حػؿ العالع،
باإلضافة إلى التغيخ الكبيخ الحؼ يحجث في نطاـ تبادؿ السعمػمات الحالي .ويطيخ تصبيق التخاسل

لميػاتف الحكية «كاكاوتػؾ» الحؼ تع تصػيخه في كػريا ،كسشافذ قػؼ في مجاؿ شبكات التػاصل
االجتساعي إلى جانب تػيتخ وؼيدبػؾ.

1

ازدادت ندبة صادرات أشباه السػصالت خالؿ أفخيل  %29 2020سشػيا إلى  9,4مميار دوالر،

وسجمت صادرات رقائق الحاكخة زيادة بشدبة  %18,8إلى  5,93مميار دوالر .وحققت صادرات الذاشات
نسػا بشدبة  %35,2إلى  1,67مميار دوالر ؼيسا بمغ الشسػ في صادرات اليػاتف السحسػلة وقصع الػيار

ذات الرمة الزعف تقخيبا ،بشدبة  %89,7إلى  1,34مميار دوالر  .جسيػرية كػريا ىي إحجػ الجوؿ

تقجما
البحثية العالسية الخائجة .مشح بجاياتيا الستػاضعة في الدتيشيات كجولة فقيخة حتى اليػـ  ،حققت كػريا ً

عالسيا في مجاؿ البحث والتصػيخ في مجاالت
مثيخ لإلعجاب في جػدة البحث .تعج كػريا اآلف قػة رائجة
ًا
ً
البحث الرشاعي (تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت والشقل واليشجسة السجنية) .تدتثسخ الحكػمة الكػرية
أيزا بكثافة في البحث والتصػيخ وتحدغ الجامعات والسعاىج البحثية العامة العجيجة التابعة ليا باستسخار .
ً

1

UNU-MERIT, Monitoring and analysis of policies and public financing instruments conducive to higher levels of
R&D investments The “POLICY MIX” Project -Country Review Korea-, United Nations University - Maastricht
Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology,2019, p 5-9.
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مغ األبحاث في كػريا الجشػبية تع تصػيخىا بذكل رئيدي مغ قبل قصاع األعساؿ (خاصة٪ 76.53
 مغ٪1.65  مغ قبل قصاع التعميع العالي و٪10.09 ،  مغ قبل الحكػمة٪11.73 ، )التكتالت الكبيخة
)4-5  (أنطخ الججوؿ.1قبل القصاع الخاص غيخ الخبحي

2019  بعض مؤشرات البحث والتظهير في كهريا الجشهبية:)4-5( الججول

Source : tranding economics, sur le site :
https://ar.tradingeconomics.com/south-korea/indicators consulté le 23/11/2020

1

Kim, Youn-Suk and Hyeng Keun Koo, Evaluation of Korean Corporate Research and Development after the IMF
Crisis School of Business, Government and Technology. Kean University Union, New Jersey, USA and School of
Business Administration Ajou University, Korea, 2019, p25-27.
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الفكخة الخئيدية الستخاتيجية البحث والتصػيخ بكػريا الجشػبية ىي تذجيع الذخاكات بيغ القصاعيغ

العاـ والخاص  ،واالستثسار بذكل مكثف  ،وإصالح الشطاـ االقترادؼ

إلنذاء نطاـ بيئي يسكشو

االستجابة بذكل استباقي لالحتياجات السدتقبمية .تختبط السجاالت ذات األولػية في استخاتيجية البحث

مباشخ بالسػضػع الخئيدي لمثػرة الرشاعية الخابعة (الرشاعة  .)4.0إف
ًا
شا
والتصػيخ الكػرية ارتبا ً
"محخكات الشسػ الججيجة" الخسدة السختارة  ،كسا ورد في خصة تشفيح االستخاتيجية في عاـ  ، 2016ىي

الحكاء االصصشاعي [ ، ]AIوالػاقع االفتخاضي  ،والسخكبات ذاتية الؿيادة  ،والسػاد خؽيفة الػزف  ،والسجيشة
الحكية .مغ أجل تعديد تكشػلػجيا الحكاء االصصشاعي عمى وجو الخرػص ،تخصط الحكػمة الستثسار ما

يقخب مغ  1.8مميار دوالر أمخيكي  PPP )1.6تخيميػف ووف كػرؼ) عمى مجػ الدشػات العذخ القادمة.
أشمقت و ازرة العمػـ وتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ( )MICTمكتب مجتسع السعمػمات الحكي الخاص

عبخ الػكاالت في سبتسبخ  2016لتصػيخ استخاتيجيات وششية متػسصة إلى شػيمة األجل  ،والتشبؤ
أيزا إلنذاء
واالستجابة بذكل استباقي لمسدتقبل الحؼ ستجمبو تقشيات السعمػمات الحكية .تخصط ً MICT
معيج أبحاث لمحكاء االصصشاعي يخكد عمى تقشيات الحكاء االصصشاعي األساسية .تع اختيار أربعة

مجاالت  ،الصب الجقيق  ،إعادة تجويخ الكخبػف  ،الػبار الشاعع والصب الحيػؼ لتحديغ الدعادة الػششية

ونػعية الحياة .في عاـ  ، 2015أصجرت كػريا استخاتيجيتيا لترشيع تقشية الشانػ .تحىب السيدانية ذات
الرمة إلى سبع تقشيات لمتصبيقات الرشاعية  ،بسا في ذلظ الصباعة ثالثية األبعاد  ،واألجيدة اإللكتخونية

الشانػية السدتخجمة في الخوبػتات الحكية واألجيدة الحكية القابمة لالرتجاء  ،باإلضافة إلى مكػنات البشية

التحتية الرشاعية التي تيجؼ إلى تحديغ تقييع أداء اإلنتاج.

1

السظمب الثاني :جهدة التعميم العالي

شيج نطاـ التعميع في كػريا تػسعا ىائال مشح نياية الحخب الكػرية .في عاـ  ، 1945كاف معجؿ

اإللساـ بالقخاءة والكتابة لجػ البالغيغ في كػريا  22بالسائة فقط .التحق أقل مغ  2في السائة مغ الدكاف
بالتعميع العالي .اليػـ  ،حققت البالد محػ أمية شامل لمكبار ،يقجر أف يتخاوح بيغ  98و  100في السائة ،

ويبمغ إجسالي ندبة االلتحاؽ بالجامعة  93في السائة (.)2018
أوال :التعميم العالي في كهريا

يعج العشرخ البذخؼ أىع العشاصخ اإلنتاجية التي يسكغ أف تداىع في تحقيق التشسية ،لكغ لغ

يؤدؼ ىحا العشرخ دوره دوف تعميع ،حيث يديع التعميع في تخاكع رأس الساؿ البذخؼ .وتذيخ نطخيات الشسػ
االقترادؼ إلى أف التقجـ التقشي يديج مغ معجؿ الشسػ االقترادؼ شػيل األجل ،ويدداد التقجـ التقشي سخعة

عشجما تكػف قػة العسل أحدغ تعميساً ،يػجج في كػريا (عجد سكانيا  43مميػف ندسة)  1.4مميػف شالب
في التعميع الجامعي مقارنة بػ  145ألف شالب في إيخاف (سكانيا  45مميػف ندسة) و 15ألفاً في أثيػبيا
1

كورٌا الجنوبٌة  -المؤشرات االلتصادٌة ،تمرٌر صادر عن البنن الدولً ،8104 ،ص .34-37
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(عجد سكانيا  46مميػف ندسة) و 159ألفاً في فيتشاـ (عجد سكانيا  64مميػف ندسة) .وفي عاـ 1980
تخخج مغ الصمبة السيشجسيغ في الجامعات الكػرية عجد يداوؼ مغ تخخج في جامعات السسمكة الستحجة
عاما عمى
وألسانيا الغخبية والدػيج معاً .فقج حرل  69.8في السائة مغ الدكاف في كػريا بيغ  25و ً 34
اعتبار مغ عاـ  ،2019مسا يجعميا دولة مشطسة التعاوف االقترادؼ والتشسية األعمى ندبة مغ
ًا
تعميع عاؿ

خخيجي التعميع العالي( 1.أنطخ الذكل )2-5

عال في دول مشظسة التعاون االقترادي والتشسية في
الذكل ( : )2-5ندبة األشخاص الحاصمين عمى تعميم ٍ
عام  ، 2019بحدب الجولة

Source : Deepti Mani, Higher Education in South Korea, World Education Services,
October 16, 2019, sur le site : https://wenr.wes.org/2019/10/education-in-south-

السظمب الثالث :االبتكار

korea , vu le 13/062020.

ىشاؾ ججؿ دائع حػؿ أف نجاح شخكة سامدػنغ يعػد في غالبو الى تدخيع االبتكار في سػؽ

التكشػلػجيا لسشافدة اآلخخيغ ،وىحا األمخ ال شظ ؼيو السيسا بأجيدة اليػاتف الحكية التي أشمقتيا مغ

سمدمة جاالكدي .بجأت سامدػنج بإشالؽ مشتجات تفتح أسػاؽ ججيجة ،مثل أوؿ جياز تمفاز بذاشة LCD
وبحجع  57بػصة الحؼ قجمتو عاـ  2003وكاف األوؿ مغ نػعو والحؼ حجد معاييخ ججيجة لمرشاعة

القادمة ألجيدة التمفاز حيث لع يعج يقبل السدتخجميغ بجػدة أقل مسا تقجمو سامدػنج ،وىشا عانت شخكات

1

Deepti Mani, Higher Education in South Korea, World Education Services, October 16, 2019, sur le site :
https://wenr.wes.org/2019/10/education-in-south-korea , vu le 13/06/2020.
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التمفاز األخخػ مثل إؿ جي و باناسػنيظ و سػني حيث تػجب عمييا أف تخصػ بابتكاراتيا أبعج مغ

سامدػنج.

أوال :االبتكار بسجن سامدهنغ الرقسية:

انخخشت مجف سامدػنغ الخقسية بذكل نذط في استيعاب وتحديغ التكشػلػجيات مغ البمجاف
العاممة عمى حجود التكشػلػجيا مثل الػاليات الستحجة والياباف .وقج تع دعع عسمية التعمع عبخ العجيج مغ

الصخؽ تتخاوح مغ بخامج نقل السػارد البذخية السختارة لمتكػيغ إلى استيخاد الدمع الخأسسالية الستحكع فييا،

والجعع السدتيجؼ لشقل التكشػلػجيا لتحجيث اإلنتاج .خالؿ ىحه السخحمة ،ارتفعت اإلنتاجية بذكل رئيدي

نتيجة االستخجاـ السكثف لمعسالة ذات األجػر السشخفزة وعسميات اليشجسة العكدية وخاصة مغ خالؿ

االبتكار التكشػلػجي.

TRIZ .1مشهجية اإلبتكار في سامدهنج
TRIZوىي الحخوؼ األولى مغ السرصمح الخوسي ( Teoria Resheniya

) Izobretatelskikh Zadatchأؼ نطخية الحل االبتكارؼ لمسذكالت ،وتعج ىحه الشطخية نسػذج ججيج

ومتكامل لمتصػيخ االبتكارؼ ،وما يسيدىا عغ غيخىا أنيا تدتخجـ شخؽ غيخ تقميجية لحل السذكالت مغ

خالؿ تحفيد التفكيخ اإلبجاعي .وتخػ ىحه الشطخية أف ىشاؾ  40شخيقة عمى األكثخ تدتصيع بيا حل معطع

السذاكل التي تػاجيظ في حياتظ وبصخؽ إبجاعية .تعسل اآلف سامدػنج عمى أجيدة عخض و شاشات
ثالثية األبعاد بالتعاوف مع األكاديسية الخوسية .وفي عاـ  2009ذكخت مجمة  BusinessWeekأف
سامدػنج تعتسج عمى عالقاتيا الجيجة مع الخبخاء الخوس لتصػيخ بخامج وتصبيقات اليػاتف الحكية .وذكخت

السجمة في تقخيخىا أف الخبخة الخوسية ساعجت سامدػنج عمى تصػيخ معالجات خاصة بعسميات معالجة
الرػر في أجيدة التمفاز الحكي و الخقسي و أعادت تعخيف تقشيات خاصة مغ أجل خفس ندب التذػير
و الزجيج في اليػاتف الحكية .لكغ التأثيخ اآلخخ لمعالقة مع العمساء الخوس كاف مقجمة لسا يجعى

اخترا اًر ، TRIZوىي شخيقة إبتكارية تبشتيا سامدػنج مشح عاـ  2000لكشيا لع ترل إلى الذخكات
األمخيكية قبل .2005

تعتبخ  TRIZمشيجية تعتسج عمى الشطع في حل السذاكل ،وتقػـ بالصمب مغ الذخكات بالبحث

في التشاقزات الحالية بيغ الطخوؼ التقشية السختمفة و احتياجات الدبائغ ومحاولة تخيل الػضع السثالي

الحؼ يجب أف تسزي الذخكة بابتكارىا نحػه .و نجحت سامدػنج في تصبيق ىحه السشيجية حيث

استصاعت تػفيخ أكثخ مغ  100مميػف دوالر في مذاريعيا األولى التي اعتسجت عمييا بالتشفيح .واستشجت
سامدػنج بعسميات اإلبتكار عمى مشيجية  TRIZالتي عخفيا عمييا ألوؿ مخة السيشجسيغ الخوس الحيغ

انتقمػ لمعسل في مختبخات سامدػنج في سيؤوؿ مصمع األلؽية .وفي عاـ  2003سجمت سامدػنج 50
بخاءة اختخاع ججيجة باإلعتساد عمى التفكيخ و العسل وفق مشيجية TRIZ.وفي عاـ  ،2004استصاعت
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سامدػنج وبسذخوع واحج فقط تػفيخ أكثخ مغ  100مميػف دوالر .وتعج اليػـ مشيجية  TRIZميارة إجبارية
يجب أف يتحمى بيا أؼ باحث وخبيخ في سامدػنج إف أ ارد التصػر في الذخكة .و يذخح Hyo June

 Kimمؤلف نطخية حل السذاكل اإلبتكارية والحؼ يعسل في معيج سامدػنج العالي لمتكشػلػجيا وقاـ

بتجريب أكثخ مغ ألف ميشجس يعسل في شخكات سامدػنج السختمفة خالؿ عاـ  2004فقط .يذخح مشصق

االبتكار في الذخكة ،فيي ال تعتسج عمى التدابق بيغ مختمف فخؽ العسل كسا ىػ الحاؿ في آبل ،كسا ال
تعتسج أيزاً عمى مشح السيشجسيغ السديج مغ الػقت ليعسمػا عمى تصػيخ االبتكار في الذخكة كسا ىػ الحاؿ

في غػغل .لكغ يقػـ مبجأ االبتكار في سامدػنج عمى تصػيخ خبخاء نخبة مبجعيغ ،ويذخح ىحا السخصط
الفكخة ،كسا يذخح كيف استخجمت سامدػنج مشيجية  TRIZلترل إلى شاشات Super AMOLED

السدتخجمة في أجيدة اليػاتف الحكية وغيخىا اليػـ.1

لع تكتفي سامدػنج بخسع معاييخ الرشاعة الججيجة ،بل كانت تقجـ مشتجات ججيجة لألسػاؽ أسخع

بسختيغ مغ باقي السشافديغ .وتيجؼ سامدػنج مغ ىحا السعجؿ السختفع مغ إشالؽ السشتجات الججيجة
لألسػاؽ أف تخفس أسعار مشتجاتيا القجيسة بالتالي تزغط عمى السشافديغ ومشتجاتيع بقػة الدعخ ما

يجعميا تحرج حرة سػؾية أكبخ .و وفق ىحه االستخاتيجية التشافدية تجج الذخكات األخخػ نفديا تفقج

تخكيدىا مغ تصػيخ مشتجاتيا إلى المحاؽ بدامدػنج والخد عمى مشتجاتيا بالتالي تخدخ مػقعيا في الدػؽ

تجريجياً .و تسمظ شخكة سامدػنج أدنى مدتػػ مغ البيخوقخاشية و الخوتيغ بالخغع مغ حجسيا الزخع
السستج عمى مدتػػ العالع ،فالذخكة تفعل التكشػلػجيا وتصػعيا لتدخيع عسمية اتخاذ الق اخرات عمى مختمف
السدتػيات اإلدارية.

 .2االبتكار كسيزة تشافدية لسجن سامدهنغ
يعج االبتكار أحج نقاط القػة الخئيدية في مجسػعة مشتجات مجف سامدػنغ الخقسية الػاسعة لمغاية.

تستمظ الذخكة مجسػعة واسعة مغ السشتجات السبتكخة لمغاية لتمبية احتياجات تكشػلػجيا الياتف السحسػؿ

السختمفة لعسالئيا .ربسا يكػف ىحا بدبب وضيفة البحث والتصػيخ الستصػرة لمغاية .يتسثل األساس الخئيدي
لذخكة سامدػنغ في تخكيدىا الذجيج عمى تحقيق االبتكار ،ال سيسا في مجاؿ البحث والتصػيخ .تشفق
الذخكة الكثيخ مغ األمػاؿ عمى االستثسار في البحث والتصػيخ ونتيجة لحلظ  ،لجييع مجسػعة واسعة مغ

السشتجات في محفطة مشتجاتيع .وىي تتألف مغ اليػاتف السحسػلة واألجيدة المػحية والكاميخات وكاميخات

الفيجيػ وبصاقات الحاكخة وأجيدة الكسبيػتخ والعجيج مغ األجيدة اإللكتخونية االستيالكية األخخػ مثل أجيدة

التمفديػف وأجيدة الرػت والفيجيػ .تدعى وضيفة البحث والتصػيخ الخاصة بيا إلى ضساف قجرتيا عمى
ابتكار إلى الدػؽ مغ خالؿ استخجاـ السشتجات اإللكتخونية االستيالكية الستصػرة
ًا
تقجيع السشتجات األكثخ
ججا ومعتخؼ بيا عمى
أيزا عالمة تجارية قػية ً
والترسيسات الحجيثة .إلى جانب ذلظ  ،تستمظ الذخكة ً
1

فاتح مجاهدي ،دراسة تأثٌر االتجاهات نحو بلد المنشأ منتج وعالمتها التجارٌة على تمٌٌم المستهلن الجزائري للمنتجات المحلٌة واألجنبٌة –
دراسة مٌدانٌة للمنتجات اإللكترونٌة ،كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،الجزائر :جامعة الجزائر ، 8102 ،7ص .842-847
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أيزا بقػة كػنيا
نصاؽ واسع في جسيع أنحاء العالع .باإلضافة إلى ذلظ  ،تتستع مجف سامدػنغ الخقسية ً
أيزا عالمة تجارية حائدة عمى جػائد وتعتبخ رائجة في
شخكة مبتكخة لمغاية .تعج مجف سامدػنغ الخقسية ً
مجاؿ االبتكار .عالمتيا التجارية معخوفة بأنيا ذات مرجاؾية كبيخة وقج فازت بالعجيج مغ الجػائد

أيزا ابتكارات صجيقة لمبيئة لمغاية وقج نجح ذلظ في تعديد سسعة
لسشتجاتيا السختمفة .تستمظ الذخكة ً
1
عالمتيا التجارية .عمى ىحا الشحػ  ،فيي معخوفة باسع عالمة تجارية صجيقة لمبيئة.
ثانيا :الجسههرية الكهرية واالبتكار

ؼيسا يخز بشاء القجرة عمى االبتكار ،يبجو أف كػريا الجشػبية دعست تحجيث وتصػيخ التكشػلػجيا

في الرشاعات السحمية مػاكبة لتحػؿ التخكيد الخئيدي لمرشاعة الكػرية مغ الرشاعات الخؽيفة إلى الثقيمة
وذات التكشػلػجيا العالية ،وىػ ما يتصمب تعديد التعمع وتذجيع خمق القجرات العمسية والتكشػلػجية محميا

وبذكل تجريجي.

 .1مؤشر االبتكار العالسي 2020

مفرمة عغ األداء االبتكارؼ في  130بمجا واقترادا في جسيع
ّ
يقجـ مؤشخ االبتكار العالسي مقاييذ ّ
أنحاء العالع .وتدتكذف مؤشخاتو ،البالغ عجدىا  80مؤشخا ،رؤية شاممة عغ االبتكار بذتى مجاالتو،

ومشيا البيئة الدياسية والتعميع والبشى التحتية وتصػيخ األعساؿ .دخمت جسيػرية كػريا قائسة أوؿ 10

وتحدغ تختيبيا في مختمف السؤشخات ،بسا في ذلظ
لسؤشخ االبتكار العالسي لدشة  2020لمسخة األولى.
ّ
األداء البيئي ،وأسخ البخاءات ،وجػدة السشذػرات العمسية ،وترشيع التكشػلػجيا الستقجمة ،واحتفطت بالسختبة
الثالثة في اإلنفاؽ عمى البحث والتصػيخ والباحثيغ والبخاءات بسػجب معاىجة التعاوف بذأف البخاءات .وتخد

ثالث تجسعات العمػـ والتكشػلػجيا فييا ضسغ أفزل  100تجسع ،إذ تحتل سيػؿ السختبة  3في جسيع

أنحاء العالع .وتفػقت عمى مشافدتيا األولى في السشصقة أال وىي الريغ فقج أثبتت ججارتيا كخائج في

مجاؿ االبتكار بجشػب شخؽ أسيا حيث تدتسج كػريا قػتيا مغ تجسعات مجف سامدػنغ (أنطخ الذكل -5
 ، )3وتحتل مخاتب عالية في مقاييذ ىامة مشيا البخاءات ونساذج السشفعة والعالمات التجارية والتراميع

الرشاعية وصادرات الدمع اإلبجاعية.

2

1

مهادي سلمى  ،جاهدي فاتح ،أثر الصورة الذهنٌة للعالمة التجارٌة على المٌمة المدركة لها دراسة ممارنة بنً عالمٌة  Condorو Samsung
،مجلة رؤى التصادٌة ،المجلد  4العدد  ،10جامعة الوادي ،الجزائر ،8104 ،ص ص .48 34
2
صارة بورجة وآخرون ،نظرٌة ثالوث النمو واستراتٌجٌة اللحاق بالركب :كورٌا الجنوبٌة ممابل الجزائر ،مجلـة التنـظـٌم والعمـل ،المجلد 4
العدد  ،8105 ،8ص .080
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الذكل ( :)3-5أكبر الذركات إنفاق عمى البحث والتظهير في كل قظاع 2019-2018

Source : OECD.Economic Survey of Korea . (2018-2019) OECD, Paris.

تػجج نقاط القػة لجسيػرية كػريا في ستة مغ أعسجة مؤشخ االبتكار العالسي الدبعة لدشة 2020

واتمت فييا مذخفة وىي:

1

أ .رأس الساؿ البذخؼ والبحث (ُ :)1يطيخ نقاط القػة في الخكيدة الفخعية لمبحث والتصػيخ & (R
)D) (1وفي أربعة مؤشخات :االلتحاؽ بالتعميع العالي ( ، )3والباحثيغ ( ، )3ونفقات البحث
والتصػيخ ( )2والبحث والتصػيخ السكثف لمذخكات العالسية ()4

ب .البشية التحتية ( :)14تػضح نقاط القػة في الخكيدة الفخعية لتقشيات السعمػمات واالتراالت ()2
ت .وفي مؤشخات استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ( )4والسذاركة اإللكتخونية ()1
 تصػر الدػؽ ( :)11يعتبخ السؤشخ قػة السشافدة السحمية ()4

 تصػر األعساؿ ( :)7يعخض نقاط القػة في الخكيدة الفخعية عساؿ السعخفة ( )2وفي مؤشخات

البحث والتصػيخ التي تقػـ بيا األعساؿ ( ، )2والبحث والتصػيخ السسػؿ مغ قبل األعساؿ

( ، )3مكاتب بخاءات االختخاع ( )1و السػاىب البحثية في مؤسدات األعساؿ ()2

 مخخجات السعخفة والتكشػلػجيا ( :)11تكذف عغ نقاط القػة في مؤشخات البخاءات حدب
السشذأ( ، )1وصادرات التكشػلػجيا الستقجمة ()4

 مخخجات إبجاعية ( :)14ليا نقاط قػة في الخكيدة الفخعية األصػؿ غيخ السمسػسة ( )2وفي
مؤشخ التراميع الرشاعية حدب السشذأ (.)1

1

Hong, z., Hong, T., Cui, Z., Luzhuang, W , The Role of Science and Technology for Korea’s Economic
Development from the Perspective of Developing Countries. Science and Technology Policy Institute, 2020.
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 .2مؤشر بمهمبرغ
يعتبخ مؤشخ بمػمبيخغ لالبتكار مغ أىع مؤشخات ؾياس مجػ تقجـ الجوؿ في مجاالت االبتكار

والبحث العمسي الحؼ ترجره السجسػعة السالية األمخكية (بمػمبيخغ) الحؼ يقػـ بجراسة معسقة لسجسػعة مغ
اقترادات العالع في مجاؿ البحث والتصػيخ واالبتكار ،حيث انصمق ىحا السؤشخ قبل تدع سشػات تقخيبا

ويزع  60مخك اد لمتقييع ،إذ يقػـ بؿياس مؤشخ االبتكار لجػ الجوؿ اعتسادا عمى مجسػعة مغ السعاييخ
الجؾيقة مثل معجالت اإلنفاؽ عمى البحث العمسي ،ومجػ القجرة عمى الترشيع واالبتكار باإلضافة إلى

تخكيد التكشمػجيا الحجيثة لجػ الذخكات السحمية أو التابعة لمجولة.

ضمت كػريا الجشػبية في الرجارة لسجة ست سشػات متتالية ،حيث احتمت السخكد األوؿ في مؤشخ

بمػمبخج العالسي لالبتكار عاـ  2019بـ  87.38نقصة ،وجاءت خمفيا ألسانيا وفشمشجا وسػيد اخ وإسخائيل،
عمى التػالي .ويشقدع ذلظ السؤشخ إلى  7فئات لمحكع الذامل عمى االبتكار في البالد .تزسغ مؤشخ
بمػمبيخغ لالبتكار لعاـ  2019اقترادات ستيغ دولة حػؿ العالع ،ويحمل السؤشخ الدشػؼ -في عامو

الدابع -عذخات السعاييخ باستخجاـ سبعة محاور رئيدية ىي :اإلنفاؽ عمى البحث والتصػيخ ،واإلنتاجية،
والؿيسة السزافة مغ الترشيع ،وتخكد شخكات التكشػلػجيا الفائقة ،وبخاءات االختخاع ،وكثافة الباحثيغ،

والتعميع الجامعي .شسمت عسمية التختيب لعاـ  2019بأكثخ مغ مئتي اقتراد عالسي ،وتع تدجيل كل مشيا

عمى مؿياس مغ صفخ إلى مئة عمى أساس سبع فئات مػزونة بالتداوؼ .وفي الشياية تع استبعاد الجوؿ

التي لع تقجـ بيانات عغ ست فئات عمى األقل ،مسا أدػ إلى خفس إجسالي القائسة إلى .95

1

 .3مؤشرات أخرى

وحَّج َد ْت ميسة ابتكار لتربح «دولة رائجة
تػاصل كػريا الجشػبية تعديد قجرتيا التشافدية عالسياًَ .
صا إلنذاء بمج رائج ُمبتَ ِكخ استجاب ًة لستصمبات الثػرة الرشاعية
لمثػرة الرشاعية الخابعة» ،ولجييا مخص ً
الخابعة .وتَُخِّكد «لجشة الثػرة الرشاعية الخابعة» عمى إنذاء الشطاـ البيئي لمثػرة الرشاعية الخابعة لسداعجة
التقشيات والخجمات الججيجة لتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت عمى دخػؿ الدػؽ ،وىي بسثابة مشرة

استخاتيجية لتحزيخ البالد لمسدتقبل ،بسا في ذلظ اإلصالح التشطيسي والبحػث األساسية ،وبشاء قجرات

القػػ العاممة ،واالستثسار االستخاتيجي في الرشاعية السدتقبمية.

1

South Korea Leads World in Innovation, Bloomberg Innovation Index: Latest Global Rankings,
Bloomberg Innovation Index: Latest Global Rankings, consulté le 05/02/2021.
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الججول ( :)5-5بعض مؤشرات االبتكار في كهريا الحشهبية 2019

Source : tranding economics, sur le site :

https://ar.tradingeconomics.com/south-korea/indicators consulté le 23/11/2020

السظمب الرابع :االستجامة بسجن سامدهنغ الرقسية

تمتدـ الذخكة بذكل صارـ بالمػائح البيئية عمى السشتجات وفي مكاف العسل ،عمى الشحػ

السشرػص عميو في القانػف .باإلضافة إلى ذلظ  ،وفًقا "لدياسة الشسػ األخزخ مشخفس الكخبػف"
لمحكػمة الكػرية  ،تُبمغ الذخكة "كسية انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ واستخجاـ الصاقة" لمحكػمة وتػفخ

السعمػمات ذات الرمة ألصحاب السرمحة مغ خالؿ تقجيع تقاريخ مختمفة  ،بسا في ذلظ تقخيخ االستجامة.
تعسل الذخكة بشذاط عمى تأميغ "تعييغ السؤسدة الخزخاء" و "شيادات التكشػلػجيا الخزخاء" التباع

سياسة الشسػ األخزخ مشخفس الكخبػف لمحكػمة الكػرية .عمى وجو الخرػص  ،يتع اإلبالغ عغ

انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ واستيالؾ الصاقة الستػلجة في عسمياتشا إلى الحكػمة  ،وفًقا لسا يقتزيو
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أيزا ،يتع تػفيخ السعمػمات ذات الرمة بذفاؼية ألصحاب السرمحة مغ خالؿ تقخيخ
القانػف ذؼ الرمةً .
االستجامة .
تدعى الذخكة جاىجة لمػفاء بسدؤوليتيا كسؤسدة صجيقة لمبيئة مغ خالؿ تقميل السمػثات ،والحفاظ

عمى السػارد والصاقة  ،وإنذاء  /استخجاـ نطاـ إدارة أخزخ ،وما إلى ذلظ .تع تعييغ مػاقع أعسالشا في

Suwonو  Giheung ㆍ Hwaseongو  Pyeongtaekكسؤسدات خزخاء وفًقا لمسادة 2-16
(التعييغ مغ السؤسدة الخزخاء) مغ قانػف دعع التكشػلػجيا البيئية وصشاعة البيئة .تحرل الذخكة عمى
شيادات التكشػلػجيا الخزخاء وفًقا لمسادة ( 32التػحيج الؿياسي والذيادة والتكشػلػجيا الخزخاء لمرشاعات

الخزخاء) الفقخة  2مغ قانػف اإلشار بذأف الشسػ األخزخ مشخفس الكخبػف .يعج تصػيخ التكشػلػجيا

الخزخاء جدًءا مغ إستخاتيجية " "Planet Firstالخاصة بشا  ،والتي تدعى جاىجة إلجخاء األنذصة
التجارية بصخيقة تحتخـ الشاس والصبيعة .مشح تقجيع نطاـ الذيادات في عاـ  ،2010حرمت الذخكة عمى
اعتبار مغ  31ديدسبخ  .2020باإلضافة إلى ذلظ ،حرمت
ًا
 10شيادات صالحة لمتكشػلػجيا الخزخاء
نسػذجا مغ السشتجات التجارية. 1
الذخكة عمى شيادات مشتج "التكشػلػجيا الخزخاء" لػ 202
ً

1

- OEC, The observatory of economic complexity. South Korea (KOR) Exports, Imports, and Trade Partners,
SUMSUNG case study .
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السبحث الثاني :السجيشة العمسية الساليزية سيبارجايا

تدداد حجة السشافدة بيغ السجف اليػـ لجحب السػاىب واالستثسارات فيع يصسحػف إلى استزافة دورة

األلعاب األولسبية ،أو كأس العالع ،ويخغبػف في بشاء جامعات عالسية ويخيجوف جحب انتباه الذخكات

العالسية مغ خالؿ تػفيخ البشى التحتية والتكشػلػجيا عالية التقشية وىػ ما فيسو الجكتػر ماىيتيخ مشح

التدعيشات أيغ رسع مذخوع الدػبخ كػريجور الساليدؼ الحؼ يحتػؼ مجيشتيغ عمسيتيغ سيبارجايا وبػرتػجايا.
سيتشاوؿ ىحا السبحث دراسة سيبارجايا وفق أبعاد التشسية التكشػلػجية السدتجامة في السصالب التالية:

السظمب األول :دور مجيشة سيبارجايا في دعم نذاط البحث والتظهير بساليزيا
تسثل ماليديا حالة فخيجة ومتسيدة بيغ الجوؿ االسالمية ،ليذ فقط بدبب نجاحيا السبيخ في عسمية

الشيزة والتشسية االقترادية ،بل اعتسادىا التكشػلػجيا في ىحا الشجاح السبيخ ومغ ثع بمػغيا مختبة متقجمة
بخعتيا في التعامل مع كل السعزالت والتحجيات التي واجيتيا في
بيغ األمع الراعجة ،وأيزا بدبب ا

شخيقيا لمتحػؿ مغ اقتراد قائع عمى الدراعة إلى بمج يقػـ اقتراده عمى الترشيع االلكتخوني مجدجا في

مذخوع الكػريجور.

أوال :نذأة السجيشة:

تع اإلعالف عغ  Cyberjayaفي مشترف التدعيشيات عمى أنيا "السجيشة الحكية" الخائجة لمػسائط

وصسست إلعجاد ماليديا ومػاششييا لقفدة عسالقة إلى األماـ نحػ "عرخ السعمػمات"
الستعجدة (ُ )MSG
شكل السذخوع الحزخؼ الزخع استجابة تقػدىا الجولة إلى "تحػيل آسيا لمديميكػف" الحؼ
الججيج الستخيلّ .
صا لتدخيع التشسية الػششية مغ خالؿ االستثسار في تكشػلػجيا السعمػمات
تع التخويج لو ًا
كثيخ  ،وكاف مخص ً
واالتراالت ( .)ICTوتع حذج البشى الخصابية لػ "مجتسع السعمػمات"  ،والػسائل السادية مثل مسارسات

التخصيط التكشػلػجي التي تع إدراجيا عمى أنيا ىجؼ الخؤية الساليدية السدتقبمية .2020

1

1

Action-Plan-Cyberjaya-SLC-2025, report is prepared for Majlis Perbandaran Sepang, AJM PLANNING AND
URBAN DESIGN GROUP, 2017,p123.
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وبعج عذخ سشػات مغ التقشية العالية والتعديد الحزخؼ الحؼ صاحب إشالؽ السجيشة  ،تخوج اليػـ

لسشيجيات نػعية عمى وجو التحجيج التحميل التجخيبي لمعػاقب االجتساعية-السكانية غيخ الستكافئة
و"االنقداـ الحزخؼ" الحؼ يطيخ في مداحات ماليديا الشاشئة لمحجاثة الشيػليبخالية .أيغ تقػـ فمدفة التشسية
في ماليديا عمى فكخة أف التشسية البذخية تقػد إلى السداواة في الجخل ،وبحلظ البج وأف تشعكذ مكاسب

التصػر االقترادؼ عمى حياة الفخد في سيبارجايا وأف تػجيو االىتساـ نحػ تخؾية السشطػمة التعميسية

والشيػض بيا يخمق سياقا تشسػيا متكامال يشعكذ عمى تحديغ باقي القصاعات ،بذخط أف يكػف الفقخاء
والعاشميغ عغ العسل والسجسػعات العخؾية األكثخ فق اخ ىع أوؿ السدتفيجيغ مغ ذلظ ليحا تزسشت السجيشة

الشخب الدياسية والتجارية في ماليديا احتكاكا مباش اخ مع السؿيسيغ والعامميغ في سيبخجايا  ،ألنيا تدعى

لفرل التأثيخات الخمدية والسادية لسسارسات التفاوت االجتساعي في السجيشة.

1

 .1التعريف بالسجيشة العمسية:

سيبارجايا التي تعشي "الشجاح اإللكتخوني" أو "الشرخ اإللكتخوني"  ،ىي مجيشة ذكية مخصط ليا
بالقخب مغ كػااللسبػر  ،ماليديا .إنو جدء مغ خصة السسخ الفائق لمػسائط الستعجدة ( ، )MSCوىػ مذخوع

تكشػبػلي أشمقتو الحكػمة الساليدية في عاـ  1996بيجؼ الشيػض باالقتراد السعخفي واالبتكار في

البالد .تقع  Cyberjayaفي مػقع مخكدؼ في  ، MSCوىي السجيشة اإللكتخونية الخائجة لمسذخوع ويتع
التخويج ليا في السشذػرات التجارية باعتبارىا "واحجة مغ السجف الحكية الخائجة في العالع" و "سخيخ اختبار"

لجمج تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في الحياة اليػمية .بيحا السعشى ،مغ الستػقع أف تربح
عالسيا لتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت والػسائط الستعجدة مغ خالؿ جحب شخكات
مخكد
ً Cyberjayaا
ً
2
الػسائط الستعجدة  /تكشػلػجيا السعمػمات ذات السدتػػ العالسي والسيشييغ والصالب.
تع ترسيع السجيشة بدعة سكشية ترل إلى  210كمع ،2وىي مقدسة إلى أربع مشاشق رئيدية:

مؤسدات ،ومكاتب ،ومشاشق تجارية وسكشية .وىي مجيدة ببشية تحتية عالية التقشية ووسائل الخاحة
والسخافق ،بسا في ذلظ الػصػؿ إلى شبكة  Wi-Fiفي كل مكاف وشبكة أساسية مغ األلياؼ البرخية

السجارة مخكدًيا .قمب مجيشة  Cyberjayaالحكية
الخقسية بشدبة  ٪100يتع تذغيميا مغ خالؿ غخؼ الخادـ ُ
ىػ نطاـ إدارة حزخؼ يدسى " ."Cyberjaya City Command Centerحتى اليػـ ،تع إشالؽ
التصبيقات الخئيدية التالية (ال يداؿ بعزيا يقجـ خجمات محجودة)( MyKad :نطاـ تحجيج شخري عالي
التقشية) ،ومجسػعة البحث والتصػيخ ،والحكػمة اإللكتخونية ،وتصػيخ  ،Technopreneurواألعساؿ

اإللكتخونية ،والرحة عغ بعج  ،والسجرسة الحكية.

3

1

MSC Status Office, Cyberjaya MSC Status, http://www.mscstatus.com/cyberjaya-setia-haruman-office ,
consulté le 23/05/2021.
2
CYBERJAYA CITY CENTRE, CYBERVIEW ENABLER OF THE GLOBAL TECH HUB, BUSINESS AND DEVELOPMENT
PLANNING DIVISION, Cyberjaya, Selangor, Malaysia, pp 12 16.
3
Action-Plan-Cyberjaya-SLC-2025, ibid p 137.
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يقع مذخوع ممتيسيجيا سػبخ كػريجور عمى مداحة  750كمع15×50 ( 2كمع ) تبجأ مغ مشترف

كػااللسبػر عشج البخجيغ التػأميغ (بخج بتخوناس) شساالً وحتى مصار كػااللسبػر الجولي الججيج جشػباً .ىحا

السذخوع الصػيل األجل الحؼ يغصي الفتخة مغ  1996ولغاية  2020وتيجؼ ماليديا مغ خالؿ ىحا

السذخوع لتأسيذ الدػبخ كػريجور بكامل مشتذآتو وإداراتو ومدتعسميو وإنتذار مجسػعو مساثمة مغ الدػبخ
كػريجورات في مػاقع مختمفة في ماليديا أيغ تتكػف ىشاؾ عجة مجف ذكية  Intelligent Citiesويسكغ

ربصيا مع مجف ذكية مساثمة في دوؿ أخخػ وشسػحيا األكبخ ىػ تحػيل ماليديا بالكامل إلى سػبخكػريجور
مػحج وتربح مخكدا" دوليا" لقػانيغ السعمػماتية ومحكسة عجالو دولية ويتع ربط إثشتي عذخ مجيشة ماليدية

ذكية إلى شبكة السعمػمات العالسية.
 .2خرائص السجيشة:

يعتبخ السذخوع خصة متكاممة قادرة عمى دفع ماليديا نحػ عرخ السعمػمات السدتقبمي بكل

مكػناتو مغ البشية التقشية الستػفخة والتي تتكػف مغ شبكة الياؼ ضػنية  2.5جيغابايت قابمة لمتػسع لغاية
 10جيغابايت ،كسا أف السذخوع يػفخ مخاكد تجارية وشػارع مشطسة ومشازؿ مخفية التجييدات ومتشدىات
وأماكغ تخفييية ىحه البشية التحتية تدانجىا أنطسة وقػانيغ مالئسة ومرادر تسػيمية تذجيعية وسياسات

استخاتيجية خاصة بيا وقج تع إنذاء مجيشتيغ ذكيتيغ لغاية اآلف ضسغ مشصقة السذخوع ىاـ بػتخاجايا
ومجيشة سابيخجايا حيث أصبحت بػتخوجايا مخك اد " لمخجمات الحكػمية وسابيخجايا مخاكدا" لمعجيج مغ
شخكات السعمػماتية العالسية إضافة إلى وجػد جامعة متخررة بالسعمػماتية ومخاكد أبحاث ومجارس

ذكية .وتسشح الذخكات التي تشتدب السذخوع مدايا مالية وغيخىا مشيا:1

أ .بشية تحتية لمخجمات السعمػماتية وشبكة إتراالت بأفزل السدتػيات العالسية.

ب .تدسح بتػضيف العسالة السحمية والجولية دوف أية تحجيجات.

ت .تزسغ حخية التسمظ لمذخاكات األجشبية دوف أية قيػد وتقجيع اإلعفاءات الالزمة لحلظ.
ث .إعصاء الحخية استقصاب رأس الساؿ العالسي وحخية االقتخاض مغ السرادر العالسية.

ج .تقجيع الحػافد السالية مثل اإلعفاء الزخيبي ولسجة عذخ سشػات شاممة ضخيبة الجخل والخسػـ
الجسخكية.

ح .تربح مثاال" ارئجا" في تػفيخ قػانيغ حساية السمكية والقػانيغ السدانجة لمسعمػماتية وتصبيقاتيا.
خ .التأكج مغ عجـ وجػد السخاؾبة عمى استعساؿ نطاـ اإلنتخنت.

د .تحجيج كمفة استعساؿ شبكات اإلتراالت وتػفييا ضسغ رسػـ تشافدية عمى السدتػػ العالسي.
ذ .تذجيع الذخكات الستػاججة في السذخوع لمسداىسة في بشاء مذاريع البشية التحتية.
ر .إنذاء مؤسدة تدػيؿية مخكدية لكافة الذخكات السداىسة بالسذخوع.

1

Roni Shah Mustapha, Unlock the value of Cyberjaya lands,
https://www.edgeprop.my/content/1765355/unlock-value-cyberjaya-lands, consulté le 12/05/2021.
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ثانيا :سيبارجايا ونذاط البحث والتظهير
تعج سيبارجايا مغ أىع مخاكد البحث والتصػيخ وإنتاج السعخفة في ماليديا ،حيث يعتبخ نقصة

انصالؽ فعمية نحػ بشاء «عساؿ السعخفة » K-workersواقتراد السعخفة » «K-economyوىي عبارة
عغ مؤسدة تابعة لسذخوع الدػبخ كػريجور الساليدؼ مغ مشصمق رؤية  ،2020تتألف مغ شبكة مغ

السؤسدات والذخكاء السشتدبيغ إلييا الحيغ يتستعػف بخبخات فشية وعمسية ،ولجييع مداىسات في مجاؿ
البحػث داخل كل مؤسدة وضسغ نذاشاتو ،وبالتالي تجسع ىحه الذبكة أو السعيج نتاج خبخات مجسػعة

مغ مخاكد البحػث والتصػيخ ونذاشات الباحثيغ ،وتيجؼ إلى تػفيخ مداىسات بحثية وفشية ألفخاد

ومجسػعات وفخؽ عسل ومؤسدات صشاعية وجامعات بيجؼ تصػيخ مذاريعيع البحثية وتػضيف نتائجيا
في بشاء مجتسع السعخفة ،وكاف اليجؼ الخئيذ مغ إنذاء ىحا السعيج ىػ بشاء البشية التحتية لمرشاعات

السحمية ا اللكتخونية الستقجمة ،التي تدسح لألمة الساليدية بترسيع وإنتاج وتدػيق مشتػجات الكتخونية عالية
الجػدة ،بػاسصة كفاءات متأصمة ناتجة عغ الشسػ الرشاعي واالقترادؼ.

وفي مػازاة السجيشة العمسية سيبارجايا قامت الحكػمة الساليدية بتأسيذ حجائق تكشػلػجية

متخررة لدوـ قصاعات اإلنتاج واألعساؿ الخاصة ،مثل حجيقة ماليديا التكشػلػجية في «بػكيت جميل
»Technology Park Malaysia in Bukit Jalilوالحجيقة التكشػلػجية في «كػاؿ كػليع Kual

»Kullmوحجيقة التكشػلػجيا العالية في الػالية الذسالية في «كػداج »Northen State of Kedah

التي تقػـ بسيا ـ بحػث وتصػيخ وترشيع وإنتاج وتدػيق في مجاؿ التكشػلػجيا العمسية ،وتعتبخ الحجائق
التكشػلػجية ،مخاكد تصػيخ شاممة ومتقجمة لمبحػث الرشاعية الستقجمة ،تغصي كل واحجة مشيا أكثخ مغ

( 300ىكتا اًر) ،وتذسل في مخحمة بشاءىا األولى أبشية ذات وضائف محجدة.1

السظمب الثاني :دور مجيشة سيبارجايا في تحقيق جهدة التعميم العالي بساليزيا

صسست مجيشة سيبارجايا لتكػف
وقاعجة تكشػلػجية تحقق نيزة عمسية شاممة في قمب
مخكد
ًا
ً
ُ
ماليديا .حيث تأسدت البشية التحتية لمسجيشة لتكػف قفدة كبيخة في السعاييخ العسخانية والتكشػلػجية ،فقج تع

إنذاء ُبشى تحتية متكاممة في شبكات االتراالت وتقشيات السعمػمات الخائجة عالسياً ،بجانب تػفيخ أنطسة
وجدخ لعرخ
ًا
نقل متصػرة وفعالة .مسا أدػ إلى تحػؿ السجيشة تجريجيا لتربح مجيشة ذكية متكاممة،
عالسيا .تزع مجيشة سايبخجايا مجسػعة مغ
تكشػلػجيا
مقخ
السعمػمات ،فسغ السقخر أف تربح السجيشة ًا
ً
ً
الجامعات السسيدة ،أىسيا :جامعة ممتسيجيا ماليديا وجامعة سايبخ جايا لمعمػـ الصبية التي يقرجىا الصالب
مغ جسيع أنحاء العالع.

1

Cyberjaya, The Capital of Creation, A Ministry of Finance of Malaysia Owned Company,
https://www.cyberview.com.my/the-capital/cyberjaya-the-capital-of-creation/ , consulté le 12/06/2021.
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أوال :جامعة سيبارجايا
تأسدت جامعة سايبخجايا عاـ  2005داخل أوؿ مجيشة ذكية في ماليديا ،مجيشة سايبخجايا التي

تعتسج عمى التقشيات الحجيثة في بشيتيا التحتية ونطاـ تذغيميا .جامعة سايبخجايا مغ أفزل الجامعات
الستخررة في مجاؿ الخعاية الرحية مغ الجرجة األولى في ماليديا كسا يتزح مغ أحجث ترشيفات

و ازرة التعميع العالي والتي مشحت الجامعة ترشيف مستاز ،بسا يساثل أقػػ الجامعات الحكػمية الساليدية،

حيث تكخس الجامعة جيػدىا لتكػف مؤسدة متسيدة عمى مدتػػ عالسي في مجاؿ تجريذ العمػـ الرحية.
نامجا تذسل بخامج الجراسات العميا .وتقجـ مجسػعة واسعة مغ التخررات،
تقجـ الجامعة أكثخ مغ  20بخ ً
تذسل :العمػـ الصبية والعمػـ الريجالنية وعمع الشفذ والعالج الصبيعي واألعساؿ التجارية وىشجسة

التكشػلػجيا الصبية الحيػية.

تقع في مجيشة سايبخجايا وىي مجيشة مسيدة ،غشية بالسداحات الخزخاء والصخؽ الدخيعة الػاسعة،

عالسيا ،وتبعج عغ العاصسة بحػالي  30دؾيقة
كسا أنيا تحتػؼ عمى العجيج مغ شخكات التكشػلػجيا الخائجة
ً
فقط كسا وصل معجؿ تعييغ خخيجي الجامعة إلى  ٪ 98في مدتذؽيات التجريب التابعة لمجامعة وتقجـ
مشاىج تعميسية وثيقة الرمة بالرشاعة وعالع األعساؿ كسا أف لجييا شخاكات وروابط قػية مع شخكات

األدوية الخائجة في ماليديا مثل Pharmaniagaمسا يخمق في الجامعة نسػذج التجريذ مشفخد ومتسيد

ببيئة مغ السذاركة الشذصة والتعمع الجساعي وجمدات التعمع القائع عمى حل السذكالت التي تعدز العسل

الجساعي وميارات الؿيادة .وتزع مجسػعة متسيدة مغ األكاديسييغ والباحثيغ الخائجيغ في البحث وتصػيخ
السعخفة وتعتبخ األنجية والجسعيات الصالبية جدًءا ال يتج أد مغ تجخبة الحياة الجامعية داخل جامعة
سايبخجايا ،لسداعجة الصالب عمى تشسية مياراتيع وتكػيغ صجاقات ججيجة وقزاء وقت مستع ،بجانب
تصػيخ ميارات الؿيادة مغ خالؿ تشطيع األحجاث واألنذصة الفعالة.

1

كسا تحرمت الجامعة عمى شيادة  ISO 9001ىػ معيار دولي يتعمق بأنطسة إدارة الجػدة

ويدتشج إلى ثسانية مبادغ إلدارة الجػدة مثل التخكيد عمى العسالء والؿيادة وإشخاؾ األفخاد ونيج األنطسة
ونيج العسمية والتحديشات السدتسخة مغ بيغ أمػر أخخػ .حرمت جامعة سايبخجايا عمى شيادة ISO

 9001لدشة  2015مغ  SIRIMتقجي اًخ اللتداميا بالجػدة ؾيسا يخز جسيع جػانب السسارسات التجارية
األخالؾية مغ خالؿ معالجة القزايا ذات الرمة بصخيقة مدؤولة ومخبحة .تجرؾ الجامعة أىسية االستجامة

وتأثيخىا الستدايج عمى عسمياتيا .فيي ممتدمة بفيع وتشفيح السسارسات السدتجامة واستكذاؼ الفػائج التي تعػد

عمى الجامعة بيشسا تحاوؿ تحقيق التػازف الرحيح بيغ احتياجات السجتسع األوسع وتخكيدىا عمى تقجيع

1

UNIVERSITY PROSPECTUS 2018, report by cybermed.edu.my, CYBERJAYA university college of medical
science, selangor, Malaysia, 2019, p 32-40.
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تعميع جيج لصالبيا .كسا يتع تشفيح مذاريع بحثية مكثفة عمى مدتػػ كميات الجامعة في مجسػعات بحثية
استخاتيجية تع تحجيجىا كسجاالت ذات أولػية عالية التأثيخ لجامعة .Cyberjaya

1

ثانيا :التعميم العالي في ماليزيا

تعج مدألة التعميع والسعخفة أكثخ السحاور التي ركدت عمييا الخؤية السدتقبمية لساليديا سػاء رؤية

 2020أو رؤية  2030وأوفخىا حطا مغ خالؿ السػارد السخصػدة لتحؿيقيا ،حيث قامت ماليديا باالستثسار
في مجاالت البحث والتصػيخ وانذاء مخاكد ترشيعية في اإللكتخونيظ الجقيق والسعمػماتية( حيث نجج مثال

الذخكة األمخيكية العسالقة  INTELتشتج أغمب شخائحيا  Micro-Processorsفي ماليديا ) ،إضافة
إلى تذجيع ودعع االستثسار األجشبي ،واالستثسار في السجاؿ العمسي ىػ بجوره كاف يدعى إلى تحقيق عجة

أىجاؼ ،وىي األىجاؼ التي تع تحقيق أغمبيتيا مع حمػؿ سشة  ، 2016وتتزسغ ما يمي:2

 .1تحػيل ماليديا إلى نقصة جامعة لمذبكات السعمػماتية الجيػية ، regional information hub
ومغ ثع العالسية إلنتاج السعخفة وإنتاج ثخوة متسحػره حػؿ اإلنداف وىادفة لتخؾية التفاعالت

االقترادية الجاخمية بذكل يشتج معيا حخكيات تشػيع إنتاجي خادـ لألىجاؼ الكمية لسشطػر

.2020

 .2تصػيخ إستخاتيجية تعميسية حجيثة تجسع بيغ الحجاثة واألصالة وىػ السالحع في السشطػمة
التعميسية الساليدية حاليا ،حيث يذكل التخاث واليػية اإلسالمية الدسة البارزة مع بمػغ ماليديا

أحجث الػسائل العمسية والتكشػلػجية.

 .3بشاء مشطػمة تعميسية متػافقة مع تػجيات الجولة الساليدية وتعكذ رغبتيا في أف تكػف قصب
معخفي ىاـ في عالع تشافدي وما بعج حجاثي.

 .4إنذاء جامعات عالسية متخررة في جسيع السجاالت وقبمة لصالب العمع مغ كل الجوؿ.

ومغ ىشا يسكغ القػؿ أف ماليديا استصاعت بفزل رسسيا لخصط شػيمة السجػ أف تتحػؿ كجولة

وكسجتسع مغ وضعية التخمف إلى نسخ آسيػؼ بفعل االستثسار في التكشػلػجية وفي اإلنداف مغ مشطػر
استخاتيجي مدتقبمي ،وأنيا استصاعت أف تحقق أغمبية األىجاؼ السدصخة شػاؿ الدشػات الساضية ،وىػ ما

يؤكج أف العسل عمى استجامة التشسية كاف اليجؼ األساس الحؼ سارت عمى نيجو عجمة التشسية الساليدية.

1

UNIVERSITY PROSPECTUS 2018, Ibid p 65.
Haribabu Ejnavarzala and others, “Interaction between Universities and Technology Clusters in Emerging
Economies – Case Study of Cyberjaya, Malaysia - A Greenfield development and Cyberabad, India – A
Brownfield Development”, S2 Triple Helix study, University-industry-government linkages, University of
Nottingham, Malaysia Campus, Jalan Broga, Semenyih. Malaysia, 2020, p126-127.
2
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السظمب الثالث :دور مجيشة سيبارجايا في دعم أنذظة االبتكار

االبتكار أمخ حيػؼ لحل كل مغ مذكالت قصاع األعساؿ والسذكالت االجتساعية األخخػ

السعقجة .ولكغ يبجأ االبتكار عشجما تتػافخ البشية التحتية السشاسبة والسػارد لمذخكات الشاشئة ورواد األعساؿ

لتكػف االبتكارات مجمخة ،وليحا الدبب عسمت السجيشة العمسية سيبارجايا أف تكػف مبتكخة حتى تكػف أكثخ
كفاءة واستجامة.

 .1سيبارجايا:

سيبارجايا عبارة عغ مشصقة تكشػلػجية عالية السدتػػ تقػـ ببحػث متقجمة في التكشػلػجيا العالية،

كسا تزع بعس الحجائق التكشػلػجية مؤسدات ميشية وتعميسية عالية ،ومخاكد تجريب متصػرة ،وشخكات

إنتاج وتدػيق ،باإلضافة إلى السعامل والسرانع الالزمة لمؿياـ بعسميات اإلنتاج والترشيع .وعمى صعيج
البشية التحتية في االتراالت تختبط ماليديا مع العالع بسجسػعة مغ الذبكات األرضية والفزائية عبخ

األقسار االصصشاعية وبػاسصة شبكات األلياؼ البرخية ،وتجاوز عجد السذتخكيغ باألنتخنت ( )%50مغ

مجسػع الدكاف وىػ أعمى السعجالت العالسية ،وتعتبخ االتراالت التمفػنية في غاية التشافدية وىي مغ
األقل كمفة في العالع.

ويعػد ىحا التقجـ الكبيخ الحؼ أحخزتو سيبارجايا كسذخوع ابتكارؼ الى تخكيد الحكػمة الساليدية

عمى ريادة األعساؿ إلى استثسار بؿيسة  5.88مميار ريشجيت ماليدؼ مغ مختمف الػ ازرات والػكاالت ،
لمذخكات الرغيخة والستػسصة الحجع وتصػيخ الذخكات الشاشئة .تع ترسيع ىحا لسداعجة الذخكات الرغيخة

في العثػر عمى السػضفيغ السػىػبيغ وتصػيخىع  ،والػصػؿ إلى التسػيل وفخص الدػؽ  ،واالستثسار في
االبتكار والتكشػلػجيا وبشاء بشية تحتية ججيجة.

أدت كل ىحه الجيػد نحػ دفع ماليديا إلى اقتراد قائع عمى االبتكار إلى تجاخل السبادرات

والدياسات .في عاـ  ، 2015كاف ىشاؾ  81سياسة وششية ،مشيا  56تتعمق بالعمع والتكشػلػجيا
واالبتكار ،مع  458وكالة تعسل عمى تعديدىا أو تشفيحىا .عمى مجار العقجيغ والشرف الساضييغ  ،كانت

رؤية  2020ىي القػة الجافعة الخئيدية في تحػؿ ماليديا  ،والتي حجدت كيف ستربح ماليديا دولة متقجمة
بحمػؿ عاـ  .2020وقج وضعت الحكػمة العجيج مغ البخامج  ،كاف آخخىا خصة ماليديا الحادية عذخة و

سياسة التحػؿ الػششية .عشجما بجأ مدتقبل رؤية  2020يبجو غيخ مؤكج  ،أشمقت الحكػمة في عاـ

 "Transformasi Nasional 2050" 2017أو  TN50كخصة إستخاتيجية لسدتقبل ماليديا لمفتخة مغ
.12050-2020

أشمقت الذخكة التابعة لمسجسػعة "سحابة عمي بابا" مبادرة السجيشة الحكية ،التي مغ شأنيا تدخيخ

الحكاء االصصشاعي والبيانات الكبيخة وتقشيات الدحابة لجعع التحػؿ الخقسي في البالد ،ومداعجة مجنيا
Action-Plan-Cyberjaya-SLC-2025, ibid p 158.
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عمى التصػر واالبتكار ورسست وجيتيا نحػ سيبارجايا أيغ ستربح ماليديا أوؿ دولة خارج الريغ تتكيف
مع نطاـ السجف الحكية الحؼ شػرتو ذراع الحػسبة الدحابية لسجسػعة عمي بابا القابزة ويسثل ىحا

السذخوع تدايج االتجاه في السجيشة العمسية التي تعسل فييا الحكػمة الساليدية بذكل متدايج مع شخكات
التكشػلػجيا عمى نذخ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في مختمف مجاالت القصاع العاـ الػضيفي بسا في

ذلظ الشقل ،والصاقة ،والحػكسة ،واألمغ والدالمة.

1

اقتراديا وخمق اقتراد شامل لجسيع الدكاف .كانت
قجما
ً
خصت ماليديا خصػات كبيخة في السزي ً
جيػدا متزافخة لتبديط جيػد االبتكار وتدخيع الشسػ في مجاالت معيشة (أؼ
اإلدارات األخيخة تبحؿ
ً
الدراعة ؛ التكشػلػجيا الحيػية ؛ البشاء ؛ التعميع ؛ الصاقة ؛ التسػيل ؛ الغحاء ؛ التكشػلػجيا الخزخاء ؛
الخعاية الرحية ؛ الزيافة ؛ السجف الحكية ؛ الخياضة ؛ االتراالت ؛ الشقل ؛ الدياحة ؛ إدارة السياه ؛

وإدارة الشفايات ).إف اإلعالف عغ وضع حساية تشطيسي ججيج  -يدسح لمسبتكخيغ باختبار وصقل
الدياسات واألفكار الججيجة في بيئة "حية" خاضعة لمخقابة مع مدتخجميغ حؿيقييغ  ،قبل شخحيا بالكامل
يسيج الصخيق لشيج ججيج تجاه صشع سياسات االبتكار.

نخػ مغ ىحه الداوية أف جسيع السخاكد البحثية والسؤسدات التعميسية ومخاكد التجريب والتأىيل

وتػجو لبشاء مجتسع واقتراد معخفي
الستػاججة بالسجيشة أو بسذخوع الدػبخ كػريجور تعسل بذكل ُمتشاسق
َّ
ذؼ وجية صشاعية ،وأف تكشػلػجيا السعمػمات تأخح جيجاً مسي اًد مغ استخاتيجية البحػث الساليدية ،ما
جعميا مغ الجوؿ األولى الرانعة والسرجرة لإللكتخونيات ولتكشػلػجيا السعمػمات واألجيدة الكيخبائية.

وىكحا ومغ خالؿ رؤية وششية تقػـ عمى بشاء اقتراد معخفي وإتباع سياسات وششية تخجـ الػصػؿ إلى
بشاء مجتسع معخفي ،تسكشت الحكػمات الساليدية مغ ؾيادة عسمية البشاء الرشاعي والتكشػلػجي ،وتعديد

االبتكار واإلبجاع مغ خالؿ االستثسار في التعميع والبحث العمسي ،وإنذاء البيئة البحثية السالئسة لمتشسية

البذخية واالقترادية ،وحققت أحالـ شعبيا بسديج مغ التقجـ والخفاـية ،رفعيا إلى مراؼ الجوؿ الستقجمة
في فتخة زمشية بديصة.

2

 .2االبتكار في ماليزيا:

تذيخ األدبيات إلى أف البمجاف التي تستمظ رأس ماؿ بذخؼ مختفع تحقق معجالت نسػ مختفعة

ومدتجيسة ،وذلظ عمى اعتبار أف التقشية نسصيا تقػد إلى الشسػ وتحتاج إلى وفخة الخأسساؿ البذخؼ ،ومعطع

األدبيات اإلدارية تحاوؿ الخبط بيغ الجانبيغ كػف ىشاؾ اتجاىيغ بارزيغ األوؿ تعػيزي ويخػ أف التقانة
أو التقشية تعػض الخأسساؿ البذخؼ في حيغ االتجاه الثاني ىػ تكاممي يخػ أف تقجـ التقانة يغيخ الصمب

الشدبي عمى السيارات ومحػال إياه مغ الصمب عمى العسالة قميمة السيارة إلى العساؿ األكثخ ميارة وتعميسا،

ومغ ثسة زيادة االستثسار في الخأسساؿ الفكخؼ.
1

Shafinaz Salim, Cyberjaya: A Thriving Living Lab, Cyberjaya – Global Technology Hub MIDA, p5.
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وماليديا ىي مغ بيغ الجوؿ التي سعت إلى تصػيخ رأسساليا الفكخؼ مغ خالؿ إرساء مشطػمة

تعميسية ذات جػدة عالية والتخكيد عمى العمػـ الجؾيقة والتكشػلػجية بجرجة كبيخة تساشيا مع الثػرة الخقسية

والسعمػماتية التي يعيذيا العالع ككل وبالتالي فقج أخحت عمى عاتقيا إنذاء مؤسدات ومعاىج عالسية

متخررة في الشيػض بيحا السجاؿ ،وأرست دعائع مختمفة لتشػيع السيارات واستثسار القجرات والصاقات

اإلبجاعية والفكخية سػاء ؼيسا تعمق بالصمبة الساليدييغ أو األجانب  ،فقج فتحت باب االستثسار عمى

مرخاعيو وأصبحت جامعاتيا مغ بيغ أكثخ الجامعات العالسية إؾباال مغ قبل الصمبة.

1

قامت الحكػمة بتأسيذ قاعجة مستجة لذبكة السعمػمات في السؤسدات الجامعية وإمجادىا بسػارد

السعخفة والبشية التحتية األساسية في ىحا الرجد ،وتجعع الحكػمة جيػد األبحاث العمسية في الجامعات

بػاسصة مؤسدة تصػيخ التقشية الساليدية والسجيشة العمسية سيبارجايا ،وىي تذجع الخوابط بيغ الذخكات
والباحثيغ والسؤسدات السالية والتقشييغ مغ أجل استخجاـ أنذصة البحث الجامعية ألغخاض تجارية ،وىشاؾ

العجيج مغ مخاكد التقشية التي تيجؼ إلى إيجاد قشػات تعاوف بيغ األعساؿ العمسية والسرانع  ،وتػفيخ

السػارد الزخورية إلنجاز أعساؿ بحثية تصبيؿية ،ويمعب السجمذ القػمي لمبحػث العمسية والتصػيخ دو ار في

رعاية السؤسدات البحثية وتقػية العالقة بيغ مخاكد البحػث والجامعات مغ أجل البحػث والتشسية ،والشتيجة
إيجاد نخبة مغ الخبخاء الستسجرسيغ في التخررات التي تحتاج إلييا البالد وىحا في حج ذاتو ىجؼ

استخاتيجي ىاـ لمجولة.

2

السظمب الرابع :دور مجيشة سيبارجايا في تحقيق االستجامة التكشهلهجية
كثخ الكالـ حػؿ مفيػـ التشسية السدتجامة في األدبيات العالسية لمتشسية وتقاريخ السشطسات الجولية

باعتبارىا محػ ار جػىخيا في بشاء الدياسات العامة لمجوؿ ،حيث بجأت الجوؿ في التػجو نحػ استخجاـ

مرصمح التشسية السدتجامة كثي اخ في األدب التشسػؼ السعاصخ ،وتعتبخ ماليديا مغ الجوؿ الخائجة خاصة في

تصبيق االستجامة كشسط تشسػؼ يستاز بالعقالنية والخشج ،ويتعامل مع الشذاشات االقترادية التي تخقى إلى

الشسػ مغ جية ،ومع إجخاءات السحافطة عمى البيئة والسػارد الصبيعية مغ جية أخخػ.
أوال :السجيشة العمسية سيبارجايا

تختكد السجف العمسية بساليديا عمى أنيا صجيقة لمبيئة تقػـ مبانييا بحفع الح اخرة وإنتاج الصاقة

الشطيفة ،وخيخ مثاؿ عمى ذلظ السجيشة العمسية سيبارجايا ،التي أُسدت عاـ  1997عمى بعج  30كمع مغ

العاصسة كػااللسبػر ،إذ تزسشت نحػ  100مشدؿ ذكي مستجة عمى مداحة  190ألف متخ مخبع ،كل

مشدؿ مشيا مدود بألػاح شسدية ومػّلجات كيخبائية تعسل بالغاز الصبيعي ،وتترل البيػت كميا ببعزيا
َّ
السػلجة بيشيا تمقائياً .ويسكغ ليحه السجيشة في حاؿ قصعت عشيا
البعس ضسغ شبكة واحجة يتع نقل الصاقة
1

Chew Ging Lee, Encouraging innovation in Malaysia Appropriate sources of finance, Project: Innovation and
Technology, jun 2016, p11.
2
Hussain Ali Bekhet, Highlighting Innovation Policies and Sustainable Growth in Malaysia, June International
Journal of Innovation and Technology Management 8(3) 2018, p230.
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مرادر الصاقة الخارجية ،أف تكفي نفديا بشفديا مغ الصاقة لسجة  3أياـ كاممة ،ستعتسج السجيشة عمى

الصاقة الستججدة ،ومتصمبات البيئة ،وتجويخ الشفايات الحاتية ،وستكػف السباني متػافقة بسا يخفس درجة

الح اخرة ويقمل استيالؾ الكيخباء.1

في إشار مذخوع و ازرة الذؤوف الجاخمية واالتراالت في ماليديا لمدشة السالية  2019تحت عشػاف

"بحث في نسػذج السجيشة الحكية لحل السذاكل االجتساعية والبيئية في ماليديا" القائع عمى مبادرات السجف
الحكية التي أشمِقت مع مجيشة الس ؼيغاس بالػاليات الستحجة ،ستجخؼ مجسػعة "إف تي تي" التي تزع
شخكة "نيبػف تيميغخاؼ آنج تمفػف" و شخكة "إف تي تي كػميػنيكيذشد" ،وشخكة "إف تي تي" السحجودة،

وشخك ة "إنفػكػـ ريديختر" ،و شخكة "إف تي تي داتا" ،وشخكة "إف تي تي كػمػيخ" واحجة مغ أوائل

تجارب إثبات السفيػـ في مجاؿ السجيشة الحكية في آسيا ،وذلظ في مشصقة سايبخجايا في ماليديا بجءاً مغ
ؼيفخؼ  ،2020بالتعاوف مع أصحاب السرمحة السحمييغ .و تيجؼ مجسػعة "إف تي تي" مغ خالؿ ىحه
التجخبة إلى إنذاء نسػذج أعساؿ مدتجاـ مع التحقق مغ إمكانية حل السذاكل االجتساعية في آسيا،

باستخجاـ التقشيات والخبخات الستخاكسة في مجاؿ السجف الحكية في الػاليات الستحجة.
ثانيا :ماليزيا

عسمت ماليديا في إشار التشسية السدتجامة عمى تحقيق العجالة بيغ السشاشق ،بحيث ال يتع تشسية

مشصقة عمى حداب أخخػ ،فازدىخت مذخوعات البشية األساسية في كل الػاليات ،كسا اىتست بتشسية
الشذاشات االقترادية جسيعيا ،فمع ييسل القصاع الدراعي في سبيل تشسية القصاع الرشاعي الػليج أو

القصاع التجارؼ االستخاتيجي ،وإنسا تع إمجاده بالتدييالت والػسائل التي تجعع نسػه ،وتجعمو الدشج الجاخمي

لشسػ القصاعات األخخػ.

 .1البعج االقترادي:

بجأ السدار التشسػؼ الساليدؼ في الدبعيشيات متأث اخ باقتراديات الشسػر األسيػية الستقجمة آنحاؾ

مشيا جسيػرية كػريا ،وكػريا الجشػبية ،جسيػرية الريغ ،تايػاف ،ىػنغ كػنج وأخي اخ جسيػرية سشغافػرة بعج
أف كانت تعتسج وبذكل كبيخ عمى التعجيغ والدراعة وأخحت بالتحػؿ تجريجيا نحػ جعل اختراصيا

اقترادا مرشعا بالجرجة األولى ،وقج كانت التجخبة اليابانية في كل ىحا السميع الخئيدي في العسميات

الترشيعية عمى حج قػؿ رئيذ وزرائيا الدابق مياتيخ دمحم” االتجاه شخقا” ،ولع تكتفي ماليديا فييا
بالرشاعات الخؽيفة والستػسصة بل شػرت قجراتيا لتربح بعج سشػات قميمة مغ دفع عجمتيا التشسػية أولى

الشسػر اآلسيػية في مجاؿ الرشاعات الثقيمة.

1

Ali Salman, Create or Nurture? Lessons from Cyberjaya: Malaysia’s Promised Silicon Valley, policy Ideas, IDEAS
Policy Research Berhad The Lower Penthouse Wisma Hang Sam, 1, Jalan Hang Lekir 50000 Kuala Lumpur july
2018, p 19.
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استصاعت ماليديا أف تحقق أشػاشا كبيخة في مجاؿ الترشيع السيسا الثقيل مشو ،وفي مجة زمشية

ؾياسية وىي التي تعتسج عمى السشتجات الدراعية والثخوات الباششية كالقرجيخ ،زيت الشخيل ،السصاط
واألخذاب ،وأصبح بعجىا قصاع الخجمات والرشاعات القصاعيغ الخئيدييغ في البالد وىػ ما ساىع في

ارتفاع متػسط الجخل الفخدؼ بذكل عالي حيث بمغ مثال سشة  2005حػالي  5286دوالر أمخيكي ليبمغ

بعج ست سشػات أؼ سشة  ،2011حػالي  9656دوالر أمخيكي .

1

وحاليا تعج ماليديا ثالث أغشى بمج في مشصقة اآلسياف بعج سشغافػرة وبخوناؼ ويرشفيا البشظ الجولي

عمى أنيا مغ البمجاف ذوات الجخل الستػسط العالي  .وعميو فإف السختبة التي بمغتيا ماليديا لع تأتي مغ
عجـ بل كانت نتيجة التشػيع االقترادؼ السدتسخ والحؼ تكمل في الدشػات األخيخة بالرشاعات االلكتخونية

وترجيخىا حيث أصبحت تذكل واحجة مغ الجوؿ العذخيغ األولى في مجاؿ التجارة الجولية ،وىحا االنفتاح

االقترادؼ خػليا لبمػغ مخاتب متقجمة السيسا في السجاؿ الدياحي واالستثسارات األجشبية السباشخة بالشطخ

لسا فتحتو مغ مجاؿ وتدييالت كبخػ ومذجعة لمسدتثسخيغ األجانب في شتى السجاالت باستثشاء
استحػاذىا عمى صشاعة الفػالذ والديارات التي تحطى بشػع مغ الحساية الساليدية ،وىي بحلظ تعج أوؿ دولة

إسالمية تشتج سيارات في العالع.

2

 .2البعج االجتساعي:

حزي البعج االقترادؼ باالىتساـ الكبيخ في التشسية لكغ ىحا لع يسشع ماليديا مغ االىتساـ

بالجػانب االجتساعية واإلندانية بل عمى العكذ كاف ىشاؾ نػع مغ التكامل بيغ الجانبيغ حيث عدز

نجاح اقترادىا تستع الفخد الساليدؼ بالخفاـية السعيذية ىحا مغ جية ومغ جية أخخػ عدز إرادتو نحػ

العسل والتقجيع أكثخ ،فاالقتراد الساليدؼ ىػ في األساس قائع عمى الفخد وألجمو  ،حيث حققت ماليديا
نتائج باىخة في مجاؿ مكافحة الفقخ فقج شيجت مخحمة الدبعيشيات في ماليديا أسػء السخاحل مغ حيث

ارتفاع ندب الفقخ حيث شكل ندبة  %52.4في بجاية الدبعيشيات ،وبفزل الدياسات التشسػية الخساسية
التي تع انتياجيا مغ قبل الدمصات الساليدية والتي شيجت استس اخرية وعصاء أكثخ مع مخور الدشػات.

3

بمغت ندبة الفقخ سشة  2000إلى حػالي  %5.5وىػ ما يذكل تشاقزا بحػالي  3أضعاؼ عسا

كاف عميو في الدبعيشيات ،غيخ اف ىحه الشتائج لع تتػقف عشج نياية التدعيشيات فقط بل استسخت إلى غاية

يػمشا ىحا ،واليجؼ مغ ورائيا القزاء إشالقا عمى ضاىخة الفقخ في ماليديا ،وىحه العسمية سارت بالتػازؼ
بيغ السجف الحزارية واألرياؼ ،وىجفت إلى تحقيق مكدبيغ رئيدييغ ىسا :تخؽيس ندبة الفقخ مغ جية

1

RAJAH RASIAH and XIAO-SHAN YAP, Innovation Performance of the Malaysian Economy,
University of Malaya, THE GLOBAL INNOVATION INDEX 2015 10: Innovation Performance of the Malaysian
Economy, p139.
2
بن عبد العزٌز سفٌان  .بن عبد العزٌز سمٌر ،التنمٌة االلتصادٌة فً مالٌزٌا  ،تجربة إسالمٌة رائدة ،مجلة بدر ،جامعة بشار ،الجزائر ،ص
.038
3
المصري دمحم بالل،أبو مد هللا سمٌر مصطفى ،الهندسة االلتصادٌة المالٌزٌة فً المضاء على الفمر والبطالة " دروس مستفادة لاللتصاد
الفلسطٌنً" ،مجلة البشائر االلتصادٌة ،المجلد  7العدد  ،8104 ، 7ص.008
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وإعادة ـيكمة السجتسع مغ جية أخخػ ،ىحا بالشطخ إلى أف تحقيق مدتػيات عالية مغ الشسػ االقترادؼ

ىػ يؤثخ مباشخة في ـيكمة السجتسع ،حيث أف “الشسػ االقترادؼ بالزخورة يقػد إلى السداواة في الجخل” ،

وىػ ما سسح لساليديا بتجاوز اختالفاتيا العخؾية والقزاء عمى الفػارؽ االجتساعية.

1

بالشطخ إلى اتداع رقعة التعجدية العخؾية في الجولة والتي لػال انتياجيا لدياسات القزاء عمى

الفقخ والفػارؽ االجتساعية لكانت معػؿ ىجـ ولرارت ماليديا كغيخىا مغ الجوؿ التي تذيج ىحا الشػع مغ
الرخاعات دولة فاشمة اقتراديا وسياسيا واجتساعيا وحزاريا .كسا حققت ماليديا في الفتخة األخيخة
انجازات جبارة ؼيسا يخز القزاء عمى ندب البصالة التي كانت تذكل حػالي  %10خالؿ فتخة

الخسديشيات والدتيشيات مغ القخف العذخيغ لترل إلى أقل مغ  %3خالؿ القخف الػاحج والعذخيغ ،ثع إف

الخؤية الساليدية  2020كانت دافعا كبي اخ نحػ جحب االستثسارات األجشبية وبالتالي تػفيخ مشاصب الذغل،

والتي فاضت في الكثيخ مغ السجاالت عغ حاجات الدكاف األصمييغ وفتحت السجاؿ لتػفيخ العسالة مغ

الخارج .وىػ ما جعل ماليديا مغ أكثخ دوؿ جشػب شخؽ آسيا جحبا لمعسالة ،حيث أعمغ نائب الػزيخ
الدابق لمسػارد البذخية الساليدية عبج الخحساف بكخ ،أف ماليديا سجمت ثاني أدنى ندبة لمبصالة بيغ دوؿ

رابصة اآلسياف بعج سشغافػرة وضسغ اؿ 20دولة األقل بصالة في العالع.

2

 .3البعج البيئي:

تدعى الدياسة القػمية الساليدية إلى تػفيخ الحج األدنى مغ الحياة الجيجة عبخ تحديغ نػعية

السعيذة لمدكاف وضساف احتخاـ السعاييخ البيئية في ىحا الذأف ،حيث تدعى ماليديا إلى خمق مجسػعة مغ

الدبل لزساف العير الكخيع نحكخ مشيا:3

 خمق بيئة نطيفة وآمشة صحيا ومشتجة لألجياؿ الحالية والالحقة.

 الحفاظ عمى التخاث الصبيعي والثقافي لمبالد عبخ إشخاؾ كافة الييئات في ىحه العسمية لتكػف
مدؤولية جساعية وال تػضع عمى عاتق ىيئات محجدة فقط ،وبالتالي تشسية روح السدؤولية في

جسيع السجاالت.

 ضساف أسمػب حياة مدتجيع ونسط استيالؾ وإنتاج محجد.

 إدارة استغالؿ السػارد الصبيعية لمحفع عمى قاعجة السػارد ومشع التجىػر البيئي
يذار إلى أف االستقخار الدياسي الحؼ تستعت بو الجولة رغع التشػع الجيشي والعخقي ،إضافة إلى

قمة حجع الجيغ الخارجي الستختب عمى القصاعيغ العاـ والخاص مقارنة بجوؿ السشصقة ،كميا عػامل
أسيست إلى حج كبيخ في تحقيق الشسػ والخخاء االقترادؼ السشذػد  .باإلضافة إلى ما سبق فإف
1

بن غالٌة كنزة وآخرون ،التجربة المالٌزٌة فً مكافحة الفمر وممومات نجاحها ،مجلة االلتصاد والمالٌة ،مجلد  5العدد  ،8105 ،8ص 082
2
أحمد محً الدٌن التالبنً ،التجربة االلتصادٌة المالٌزٌة ،التموٌم والدروس المستفادة ،كلٌة الدراسات السٌاسٌة والعلوم االلتصادٌة ،جامعة
االسكندرٌة ،8105 ،ص .07
3
التجربة المالٌزٌة فً التنمٌة المستدامة :استثمار فً الفرد وتوفٌر للمدرات ،المركز الدٌممراطى العربى 85 ،ماٌو  ،8103متوفر على الرابط :
 https://democraticac.de/?p=46742تارٌخ االطالع .8180/15/71
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االستثسار الحكػمي الكبيخ في قصاع التعميع قج آتى ثساره بذكل كبيخ وأسيع كعامل جحب لالستثسارات
األجشبية الباحثة عغ العسالة الساىخة .وتساشيا مع ا لتصػر الكبيخ في مجاؿ االتراالت والسعمػمات فقج

شيج ىحا القصاع تصػ ار ممحػضا تسثل في تبشي الحكػمة خصة اقترادية لمدشػات الخسذ السقبمة سسيت

باالقتراد السعخفي أو ما يعخؼ اخترا ار باسع  K-Economy.كسا سيكػف لسذخوع السالتيسيجيا سػبخ

كػريجور  Multimedia Supper Corridor, MSCدور كبيخ في تحقيق ىحه الشقمة الشػعية السشذػدة
ألداء االقتراد ،عالوة عمى جعل ماليديا مخك اد إقميسيا لرشاعة السعمػمات واإلنتخنت.
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السبحث الثالث :سيميكهن فالي

يسثل سيميكػف فالي التجخبة األولى واألنجح لحج الداعة لمسجف العمسية فديػؿ ساف فخانديدكػ

مثمت وتسثل اليػـ التخكيبة السثالية لثالثية البحث والتصػيخ_ التعميع العالي_ التكشػلػجيا الستقجمة .في

مشدؿ كل مشا تجخل احجػ عسالقة التقشية الستػاججة بػادؼ الديميكػف سػاء محخؾ البحث غػغل أو مػقع

التػاصل االجتساعي ؼيدبػؾ أو الدػؽ االلكتخونية أمازوف وحتى اجيدة أبل وأنطسة ميكخوسػفت بكل
بداشة سيصخت عسالقة سيميكػف فالي عمى حياتشا واقتراد العالع خاصة بعج جائحة كػرونا أيغ فاؽ

رأسساليا التخيميػف دوالر وىػ الخقع الرادـ الحؼ يجفعشا الى نتيجة ميسة وىي السجيشة العمسية التي تجسع

الذخكات الخائجة تقػد مزسار لمتشافذ تكػف لو نتائج خيالية وىحا ما ستثبتو السؤشخات التي سشتشاوليا في

ىحا السبحث.

السظمب األول :البحث والتظهير
تختمف عسمية اإلنفاؽ عمى البحػث والتصػيخ مغ شخكة إلى شخكة حدب السشتج وحدب البمج
السرشع وسياسة الترشيع الستبعة ؼيو .لكغ ما ندتخمرو مغ تجارب الخائجة نخمز أف الحكسة ليدت في
رصج ميدانية عالية وإنفاقيا عمى البحػث والتصػيخ ،إنسا الحكسة في الججوػ االقترادية لسا أ ِ
ُنفقت ؼيو

وىحا ما تعكدو الذخكات التي تتخح وادؼ الديميكػف مق اخ ليا فججواىا االقترادية مخأة تعكذ صػرة انفاقيا

عمى البحث والتصػيخ .وأضيخ تقخيخ السعيج أف الػاليات الستحجة تػضف  4295باحثًا لكل مميػف ندسة،
مقابل  1096باحثًا في الريغ رغع تعجاد سكانيا الزخع ،ما يؤكج ـيسشة أمخيكا عمى سػؽ البحث
والتصػيخ ،حيث تسثل وحجىا  %27مغ إجسالي اإلنفاؽ العالسي ،وىػ ما يفػؽ بكثيخ السائة دولة األخيخة

مجتسعة.

أوال :الذركات الكبرى

أصبح وادؼ الديميكػف السيج التاريخي لمبحث والتصػيخ في الػاليات الستحجة األمخيكية ،وعامل

الجحب الخئيدي لمشطاـ البيئي الججيج الحؼ ندسيو اآلف الذخكات الشاشئة .لكغ الجور الخئيدي تمعبو
الذخكات الكبخػ التي تحتفع بسيدة كبيخة عمى مشافدييا الريشييغ ،الكػرييغ ...في مجاؿ اإلنفاؽ عمى
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البحث والتصػيخ .فقج استثسخت الذخكات األمخيكية بؿيادة  Amazonوشخكة  ،Alphabetالذخكة األـ لػ

 ، Googleأكثخ مغ  5دوالرات في البحث والتصػيخ مقابل كل دوالر تشفقو الذخكات الريشية ،وفًقا لتقخيخ
صادر عغ شخكة  ، PricewaterhouseCoopers LLPوالتي سجمت أفزل  1000شخكة إنفاًقا مغ
عمشا لدشة  .2020ومغ بيغ ما يقخب مغ خسدة مالييغ قجـ مخبع مغ مداحة
بيغ الذخكات الستجاولة ً
وادؼ الديميكػف التجارية التي اكتسمت في عاـ  ، 2020كاف  ٪50مشيا عبارة عغ مداحات مكتبية

لمبحث والتصػيخ و  ٪25مداحة صشاعية وىحا ما يؤكج تكخيذ الػادؼ لػضيفة البحث والتصػيخ فسخاكد
البحث والتصػيخ اليػـ أىع مغ السعامل الرشاعية.

1

تعتبخ الذخكات الكبخػ في وادؼ الديميكػف األكثخ إنفاًقا عمى البحث العمسي عمى مدتػػ العالع،
وعمى سبيل السثاؿ :شخكة أمازوف ،استثسخت ( )22.6مميار دوالر في مجاؿ البحث العمسي والتصػيخ،

وىػ ما يذكل ( )% 12.7مغ إيخاداتيا ،أما غػغل ،فأسيست بػ( )16.2مميار دوالر ،وأبل بػ ()10.8
مميارات دوالر ..ليذ ىحا فقط؛ بل قامت تمظ الذخكات كحلظ بتحفيد قصاع السؤسدات الرغيخة

والستػسصة مغ خالؿ دعع البحث والتصػيخ ،حتى أصبحت ىحه الذخكات الشاشئة ناجحة ،وقامت أيزا

بتخريز جدء مغ مػاردىا لجعع الذخكات األصغخ مشيا ،وىكحا دواليظ .وتعج ىحه التخكيبة مغ بحث

وتصػيخ وشخكات ناشئة ىي سخ الشجاح الباىخ لذخكات وادؼ الديميكػف فخغع تفذي وباء كػرونا شيجت

مجسػعة  GAFAM2بأكسميا  ،وىي  Googleو  Appleو  Facebookو  Amazonو ، Microsoft
تفاعا في األرباح في بجاية عاـ  ، 2021حيث تػاصل شخكات التكشػلػجيا العالية جشي األرباح مغ
ار ً
التأثيخ السحفد لمػباء عمى اإلعالف عبخ اإلنتخنت والتجارة اإللكتخونية وإنفاؽ السدتيمكيغ .مع  Appleو
 Alphabetو  ، Amazonأبمغ ثالثة مغ الخسدة عغ نسػ أرباح ثالثي األرقاـ  ،وىػ أمخ محىل بالشطخ
إلى مدتػػ األرباح التي حققتيا ىحه الذخكات في عاـ  32020كسا ىػ مػضح في الذكل التالي:

1

Larry Alton , The Secrets of Successful Silicon Valley, the ballance small business,
https://www.thebalancesmb.com/silicon-valleys-success-in-startups-4056396 consulté le 18/05/2021.

U.S. online companies known as GAFAM - Alphabet/Google (GOOG), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Apple
(AAPL), and Microsoft (MSFT).
3
Size Ensures Success for 15 of the Largest Tech Companies in Silicon Valley: www.builtinsf.com, consulté le
17/03/2020.
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الذكل ( :)4-5تظهر أرباح شركات وادي الديميكهن في الربع األول من 2021

Source : Tristan Gaudiaut, Les GAFAM signent une croissance à deux chiffres
en 2020, publier le : 4 févr. 2021,

https://fr.statista.com/infographie/21595/croissance-chiffre-affaires-gafam/ ,

ثانيا :رأس السال السخاطر

consulté le 18/05/2021.

يسثل وادؼ الديميكػف ” “Silicon Valleyفي الػاليات الستحجة األميخكية التجخبة األعطع في

مجاؿ التصػيخ واالختخاعات الججيجة ىشاؾ ،اعتسج  -بذكل كامل  -عمى ثقافة "االستثسار في البحث

العمسي؛ ليربح مشتجا صشاعيا ".إنيا رؤية بعيجة السجػ ،تخػ أف إنفاؽ األمػاؿ عمى البحث العمسي سيعػد
عمى السدتثسخ بأضعاؼ ما أنفقو ،عشجما تتحػؿ ىحه األبحاث إلى ابتكارات تكشػلػجية تغدو األسػاؽ،
وفي ىحا الرجد تجخمت الحكػمة برشاديقيا االستثسارية ،وشخكات البحث والتصػيخ ،باإلضافة لذخكات

رأس الساؿ السخاشخ ،والسدتثسخيغ السالئكييغ ،وأيزا السؤسدات الخيخية ،كل أولئظ استثسخوا في وادؼ

الديميكػف ،حتى أصبح الػادؼ يديع بثمث العائجات االستثسارية في أميخكا ،وىػ ما جعميا تدتسخ في
ترجرىا كأقػػ اقتراد في العالع.1

لقج بجأت شخكات وادؼ الديميكػف بفكخة صغيخة مغ مخاكد األبحاث والجامعات؛ ولكغ وججت مغ

يدتثسخ فييا مسغ يصمق عمييع اسع "السدتثسخيغ السالئكييغ" ، Angel Investorsوىع رجاؿ وسيجات

أعساؿ أغشياء ،يقػمػف بتسػيل مذخوعات ناشئة مغ أمػاليع الذخرية ،في مقابل حرة في ىحه الذخكة.
1

خلٌفً سامٌة ،عصام عبٌدلً ،دور المناطك الصناعٌة التمنٌة فً تطوٌر االلتصاد–وادي السٌلٌكون نموذجا ، -مجلة االلتصاد الدولً و العولمة:
المجل 7العدد  ،0جامعة الجلفة ،الجزائر ،8181 ،ص .051
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وفي الػاليات الستحجة يػجج ( )320ألف "مدتثسخ مالئكي" استثسخوا نحػ ( )26مميار دوالر في الذخكات

الشاشئة ،أما في مجاؿ شخكات التكشػلػجيا الحيػية ،فقج استثسخ "السالئكيػف" العاـ  2019وحجه مبمغ

( )758مميػف دوالر ،كسا أف مغ ضسغ الذخكات العالسية التي بجأت بجعع مغ "مدتثسخيغ مالئكييغ"
شخكة غػغل ،بتسػيل ( )100ألف دوالر مغ "أنجؼ بيكتػلذيع" ،وؼيدبػؾ بتسػيل ( )500ألف دوالر مغ

"بيتخ ثيل ".وىحه الذخكات التي تمقت الجعع ىي اليػـ في صجارة الذخكات التكشػلػجية العالسية شأنيا
شأف كل شخكات الػادؼ والتي بجورىا تزع الػاليات الستحجة األمخيكية في صجارة قائسة الجوؿ

الستقجمة(1.أنطخ الذكل )5-5

الذكل (:)5-5أفزل العالمات التجارية العالسية من حيث القيسة والسشذأ 2020

Source:wipo, sur le site https://www.wipo.int/portal/en/index.html consulté le
12/09/2020.

1

عبد هللا بن عبد الرحمن البدٌري ،رأس المال الجريء مستمبل االستثمار فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،االلتصادٌة :جرٌدة العرب االلتصادٌة،
متوفر على المولع ، https://www.aleqt.com/2017/10/04/article_1261791.html :تارٌخ االطلالع .8180/15/10
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ثالثا :الذركات الشاشئة واليهنيكهرن:

وادؼ الديميكػف ىػ أىع مخكد تكشػلػجي في العالع اليػـ مع وجػد  128308دوالر لمفخد في

بمجا  ،فديكػف ثاني أغشى
الشاتج السحمي اإلجسالي الدشػؼ ) ، (GDP-PPPإذا كاف وادؼ الديميكػف ً
دولة في العالع بعج قصخ .وادؼ الديميكػف ىػ مػشغ لذخكات التكشػلػجيا الكبخػ مثل  Googleو
 Appleو Hewlett-Packardو  Facebookو  Netflixو  Adobeو  eBayو  Ciscoو

 LinkedInوما إلى ذلظ .ولكغ الدخ ىػ في تحقيق التػافق بيغ الذخكات العسالقة والذخكات الشاشئة

التي تعج أصل الذخكات الكبخػ إذ يتجفق مؤسدػ الذخكات الشاشئة الذباب إلى وادؼ الديميكػف بحثًا عغ
جحب التسػيل مغ بعس أكبخ شخكات رأس الساؿ االستثسارؼ في العالع أو السدتثسخيغ في عاـ ، 2019
جحبت الذخكات الشاشئة في مشصقة وادؼ الديميكػف ما ؾيستو  45.9مميار دوالر مغ التسػيل .كسا أف ؾيسة

الشطاـ البيئي لمسؤسدات الشاشئة لػادؼ الديميكػف وفًقا لػ  Startup Genomeىي  677مميار دوالر.
كسا تدتحػذ الػاليات الستحجة عمى الشريب األكبخ مغ شخكات «يػنيكػرف» بعجد  236شخكة ناشئة،
بيشسا تأتي الريغ في السخكد الثاني بعجد  182شخكة ،ليدتحػذ البمجاف عمى نحػ  %85مغ شخكات

«يػنيكػرف» في العالع وتتسخكد  %52مغ اليػنيكػرف األمخيكية بكاليفػرنيا ويعػد الفزل في ىحا الى
وادؼ الديميكػف.

السظمب الثاني :دور مجيشة سيميكهن فالي في تحقيق جهدة التعميم العالي

يختبط وادؼ الديميكػف بػاحجة مغ أرقى الجامعات العالسية وىي جامعة ستانفػرد التي يقع مخكدىا

الخئيدي في والية كاليفػرنيا بالقخب مغ مجيشة ساف دييغػ ويعػد تاريخ تأسيديا إلى عاـ  .1885وجػد

رواد األعساؿ في قصاع التقشية
الجامعة قخب وادؼ الدميكػف أكدبيا سسعة ّ
شيبة ،حيث ّ
تخخج مشيا أبخز ّ
مثل الرؼ بيج الذخيظ السؤسذ لذخكة جػجل ،إيفاف سبيغل الذخيظ السؤسذ لذخكة سشاب شات،

شالب وخخيجػ جامعة ستانفػرد حازوا عمى  270ميجالية
فإف ّ
وغيخىع .باإلضافة إلى  67جائدة نػبلّ ،
أولسبية بيشيا  139ذىبية.1
أوال :جامعة ستانفهرد ووادي الديميكهن

الخاصة في وادؼ الديميكػف سشة  1885عمى يج ليالنج ستانفػرد
تأسدت ىحه الجامعة البحثية
ّ
رؾيا ،حيث ال
وبجأ التجريذ فييا رسسيا في األوؿ مغ أكتػبخ عاـ  .1891وىي مغ أكثخ جامعات العالع ً

عالسيا بحدب ترشيف الػ  QSلعاـ  ،2020محققة أعمى
تداؿ تحافع عمى مخكدىا في السختبة الثانية
ً
درجاتيا في معيار الدسعة األكاديسية .تعج جامعة ستانفػرد ،الػاقعة بيغ ساف فخانديدكػ وساف خػسيو في
قمب وادؼ الديميكػف في كاليفػرنيا ،ىي واحجة مغ جامعات التجريذ والبحث الخائجة في العالع .مشح

شزكت يىوي كىرن .هى مصطهح يُطهق عهى انشزكبث انىبشئت انخبصت ( )Privetly Held Companyانخي حبهغ قيمخهب أكثز مه مهيبر دوالر.
Nobel Prize" (2007), in Encyclopædia Britannica, accessed 14 November 2007, from Encyclopædia Britannica
Online: <http://www.britannica.com/eb/article-9056008>.
1
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افتتاحيا في عاـ  ،1891كخست ستانفػرد إليجاد حمػؿ لمتحجيات الكبيخة وإعجاد الصالب لمؿيادة في عالع

ئيديا في تصػيخ وادؼ الديميكػف. 1
معقج .لعبت جامعة ستانفػرد والذخكات التابعة ليا والخخيجيغ ًا
دور ر ً
تتزسغ بعس األمثمة عمى سبيل السثاؿ عسل لي دؼ فػرست مع اختخاعو ألنبػب فخاغ رائج
ججا
يدسى أوديػف وأجيدة الحبحبات مغ ىيػليت باكارد .رافق ضيػر وادؼ الديميكػف إحداس قػؼ ً

بالتزامغ اإلقميسي مشح تدعيشيات القخف التاسع عذخ ،رأػ قادة جامعة ستانفػرد أف ميستيا ىي خجمة

الغخب (األمخيكي) وشكمػا السجرسة وفًقا لحلظ .في الػقت نفدو أدػ االستغالؿ السترػر لمغخب عمى
ذاتيا وىكحا
أيجؼ السرالح الذخؾية إلى تأجيج السحاوالت الذبيية لبشاء صشاعة محمية تكشػلػلجية مكتؽية ً
ساعجت الشدعة اإلقميسية في مػاءمة مرالح ستانفػرد مع مرالح شخكات التكشػلػجيا الفائقة في السشصقة

عاما األولى مغ تصػيخ وادؼ الديميكػف.
خالؿ الخسديغ ً
بعج الحخب العالسية الثانية شجع فخيجريظ تيخماف برفتو عسيج كمية اليشجسة بجامعة ستانفػرد،

أعزاء ىيئة التجريذ والخخيجيغ عمى بجء شخكاتيع الخاصة وفي عاـ  1951قاد تيخماف إنذاء مجسع
ستانفػرد الرشاعي (اآلف ستانفػرد ريديخش بارؾ ) ،حيث قامت الجامعة بتأجيخ أجداء مغ أراضييا إلى

أماكغ مختفعة لذخكات التكشػلػجيا

ويشدب إلييا الفزل في رعاية شخكات مثلHewlett-

Packardو  Varian Associatesو  Eastman Kodakو  General Electricو Lockheed

 Corporationوغيخىا مغ شخكات التكشػلػجيا الفائقة ،حتى نذأ ما سيربح وادؼ الديميكػف حػؿ حخـ

جامعة ستانفػرد .شارؾ في عاـ  1956ولياـ شػكمي مختخع العسل األوؿ التخاندستػر (مع جػف

بارديغ و والتخ بخاتيغ) ،شػكمي الحؼ انتقل مغ والية نيػ جيخسي في ماونتغ فيػ ،كاليفػرنيا  ،لبجء مختبخ
أشباه السػصالت وأيزا لمعير أقخب إلى والجتو السخيزة في بالػ ألتػ  .خجـ عسل شػكمي كأساس

لمعجيج مغ التصػرات اإللكتخونية لعقػد ُيصمق عمى كل مغ فخيجريظ تخماف وويمياـ شػكمي لقب "والجا وادؼ
2
الديميكػف".

خالؿ الفتخة  ، 1985-1955تبع البحث والتصػيخ في مجاؿ تكشػلػجيا الحالة الرمبة في جامعة

مسكشا بفزل الجعع السقجـ مغ الذخكات
ستانفػرد ثالث مػجات مغ االبتكار الرشاعي الحؼ أصبح
ً
الخاصة ،وال سيسا مختبخات بيل وشػكمي ألشباه السػصالت  ،وفيختذايمج ألشباه السػصالت  ،وزيخوكذ
بارؾ  .في عاـ  ،1969قاـ معيج ستانفػرد لألبحاث (السعخوؼ اآلف باسع) SRI International

بتذغيل إحجػ العقج األربع األصمية التي تتألف مغ  ، ARPANETوالتي سبقت اإلنتخنت ومغ ىشا

رسست ستانفػرد ووادؼ الديميكػف عرخ االنتخنت وصػال الى العالع االفتخاضي اليػـ .وىحا ما جعميا في

1

Top Universities in the UK 2021, QS Ranking site officiel : https://www.topuniversities.com/universityrankings-articles/world-university-rankings/top-universities-uk-2021, consulté le : 12/09/2020.
2
المولع الرسمً للتصنٌفhttps://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world- :
 ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/statsتارٌخ االطالع.8181/15/08 :
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الفصل الخامس :دراسة مقارنة بين مذن سامسونغ و سيبار جايا وسيليكون فالي
العقج األخيخ دائسا ما تترجر الترشيفات العالسية فمدشة  2020حرمت عمى السخكد الثاني في كل مغ
ترشيفي التايسد والكيػ أس(1.أنطخ الججوؿ )6-5

الججول  :6-5ترتيب أفزل  10جامعة في العالم وفقاً لترشيف التايسز لمجامعات خالل عام 2021

السرجر :السهقع الرسسي لمترشيفhttps://www.timeshighereducation.com/world-university- :

 rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/statsتاريخ
االطالع.2020/09/12 :

أوال :جهدة التعميم العالي بالهاليات الستحجة األمريكية

تعج الػاليات الستحجة األمخيكية عشػانا لجػدة التعميع العالي حتمت أمخيكا السخكد الثالث بعج

حرػليا عمى درجة متػسصة بمغت  6.1في «مؤشخ التعميع العالي والتجريب» لمعاـ -2017
 2018الرادر عغ السشتجػ االقترادؼ العالسي ،والحؼ يتزسغ تختيب  137دولة حػؿ العالع،
وترجرت سشغافػرة السؤشخ بحرػليا عمى درجة متػسصة بمغت  ،6.3وتحيمتو مػريتانيا بحرػليا عمى

درجة متػسصة بمغت  .1.9يعتسج السؤشخ في ترشيفو لمتعميع العالي والتجريب في الجولة محل الجراسة
1

المصدر :المولع الرسمً للتصنٌفhttps://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world- :
 ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/statsتارٌخ االطالع.8181/15/08 :
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كع التعميع :والحؼ يؿيذ معجؿ االلتحاؽ بالتعميع العالي والثانػؼ ،وجػدة التعميع
عمى عجة معاييخ ،وىي ّ
الحؼ يؿيذ جػدة نطاـ التعميع ،وجػدة تعميع الخياضيات والعمػـ ،وجػدة إدارة السجارس ،والسؤسدات
التعميسية ،وإتاحة اإلنتخنت بيا ،ذلظ باإلضافة إلى التجريب الػضيفي ،الحؼ يؿيذ اإلتاحة السحمية لخجمات
التجريب الستخررة ،وحجع تجريب السػضفيغ.1

تتستّع الػاليات الستحجة االمخيكية بسجسػعة واسعة مغ أعخؽ السؤسدات األكاديسية التي تجحب
إلييا الصالب الجولييغ مغ جسيع أقصار األرض .ولدشػات عجيجة ،احتمت الجامعات األمخيكية السخاتب

تع ترشيف 157
األولى ضسغ الترشيفات العالسية .فحدب ترشيف  QSالعالسي ليحا العاـ ّ ،2019
عجة مخاتب في حيغ ضّمت  47مشيا محافطة عمى مخكدىا في
تقجمت ّ
جامعة أمخيكية ،مشيا  65جامعة ّ

عجدا ال بأس بو مغ ىحه الجامعات قج تخّبعت في السخاتب األولى في
أف ً
الترشيف .مغ الججيخ بالحكخ ّ
وقػتو( 2.أنطخ
دؿ عمى شيء فإنسا ّ
الترشيف ،وىػ أمخ إف ّ
تفػؽ نطاـ التعميع في أمخيكا ّ
يجؿ عمى مجػ ّ
الججوؿ ).7-5
الججول (:)7-5ترتيب الجول السحتزشة ألكبر عجد من الجامعات ضسن أفزل  100جامعة في ترشيف التايسز 2021
السرتبة

الجولة

عجد الجامعات

1

أمريكا

بريظانيا

37
11

3

ألسانيا

07

5

أستراليا

2
4
6

الرين
كشجا

06
06
05

جامعة أو كمية أو معهج
السرجر :السهقع الرسسي لمترشيفhttps://www.timeshighereducation.com/world-university- :

 rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/statsتاريخ
االطالع.2020/09/12 :

السظمب الثالث :دور وادي الديميكهن في دعم األنذظة االبتكارية بالهاليات الستحجة األمريكية

يختمف السخاقبػف حػؿ كيف ومتى بجأ ىحا السديج الفخيج مغ السيارة التكشػلػجية وريادة األعساؿ

السحجد لصبيعة وادؼ الدميكػف .يذيخ البعس إلى ذلظ السخآب في بالػ ألتػ حيث أشمق ،في العاـ
ّ
 ،1939ديفيج باكارد وولياـ ىيػليت شخكتيسا لاللكتخونيات .في حيغ يذيخ آخخوف إلى ولياـ شػكمي ،أحج

مختخعي التخاندستػر ولكغ ميسا كانت البجاية يبقى االبتكار ىػ السحخؾ والقمب الشابس لديميكػف فالي.

1

Lara PEREZ, Overview of Higher Education (USA), chapter In book: Bloomsbury Education and Childhood
Studies, January 2020, p 185.
2
المولع الرسمً للتصنٌف التاٌمزhttps://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world- :
 ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/statsتارٌخ االطالع.8181/15/08 :
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أوال :االبتكار في سيميكهن فالي

بجأت مشصقة وادؼ الدميكػف ببعس السسيدات السفيجة إذ قجمت جامعة ستانفػرد القخيبة الخبخة

قائسا عمى التقجـ
التكشػلػجية ،وخالؿ الدشػات الحاسسة في أعقاب الحخب العالسية الثانية ،لع َ
يبق التخكيد ً
الشطخؼ فحدب فقج ساعجت في ىحا السجاؿ تسػيالت الحكػمة األميخكية لألبحاث عمى استخجاـ ذلظ
التقجـ لترػر وخمق مشتجات استيالكية ججيجة .وقج رأػ الخأسساليػف السغامخوف ،والسدتذاروف الساليػف،

فخصا سانحة لسذاريع األعساؿ ضسغ ىحا الشسػذج .وتعمسػا ما يكفي حػؿ
والسحامػف وغيخىع
ً
التكشػلػجيات الشاشئة لتقييع األفكار الججيجة ودعع رواد األعساؿ الحيغ يسمكػف السيارات في مجاؿ األعساؿ

ندبيا لخائج أعساؿ ال
ورأس الساؿ االستثسارؼ األساسي .وخالصة القػؿ :في وادؼ الدميكػف ،مغ الديل ً
يسمظ سػػ أكثخ بقميل مغ فكخة جيجة أف يبجأ شخكة بتكمفة زىيجة.1

لقج حاوؿ الكثيخوف استخالص وتكخار نسػذج وادؼ الدميكػف .ولع يشجح مشيع سػػ القميل .إ ًذا ،ما
ىػ ذلظ السكػف الدخؼ؟....بكل بداشة إنو االبتكار بكمسة واحجة ،إنيا ثقافة ابجأ باالبتكار أسصػرة البحث

عغ الحىب وأسمػب الحياة الديمة في كاليفػرنيا .ىحه ىي الػصفة التي تجحب الشاس مغ ذوؼ األفكار
والسقجرة العالية عمى تحسل السخاشخ ،والقميل ليخدخوه ،ومغ ثع ىشاؾ ذلظ التجسع الحاسع لمشاس فسع قجوـ

السديج مغ رواد األعساؿ في مجاؿ التكشػلػجيا ،سػؼ يتسكشػف مغ لقاء أناس مغ أمثاليع لتجفعيع السشافدة

الى مزسار االبتكار األكثخ احتجاما في العالع .يقػؿ آشمي فانذ ،مؤلف كتاب وادؼ الدميكػف الغخيب،

"إف الستحسديغ يجفعػف بعزيع البعس ليأتػا بذيء ججيج وأفزل" .ويزيف" :يشتقل السػضفػف مغ شخكة
إلى أخخػ ،حامميغ معيع مفاـيع يسكغ تعجيميا لخمق ابتكار ججيج".

2

دائسا إلى ابتكار السدتقبل ،شيج العقج الحالي تخاجع الذخكات الشفصية عغ
يدعى وادؼ الدميكػف ً
كػنيا الذخكات األكثخ ؾيسة في العالع ،وذلظ في مقابل تراعج الذخكات التكشػلػجية .ففي عاـ ،2006
ترجرت شخكة "إكدػف مػبيل" العسالقة لمشفط قائسة الذخكات األكثخ ؾيسة في العالع ،وكانت شخكة
مايكخوسػفت ىي الذخكة التكشػلػجية الػحيجة بالقخب مغ القسة  .إال أنو مشح عاـ  2012تخبعت شخكة أبل

التكشػلػجية عمى قائسة الذخكات األكثخ ؾيسة في العالع حتى عاـ  .2018ووفًقا لمبيانات التي يقػـ
بإعجادىا كل مغ مؤسدتي بمػمبخج و( )Pwcعغ أكبخ  100مؤسدة عالسية مغ حيث الؿيسة الدػؾية،

فإف قصاع التكشػلػجيا يعج مغ أكبخ القصاعات مغ حيث الؿيسة الدػؾية في عاـ  ،2017وذلظ بإجسالي

بمغ  3.582مميارات دوالر ،بيشسا يأتي في السختبة الثانية القصاع السالي  3.532مميارات دوالر ،كسا جاء

قصاع الدمع االستيالكية  2.660مميار دوالر في السختبة الثالثة .

1

3

لوت سهام االبتكار فً مناطك الصناعات التمنٌة فٌا لعالم :دراسة حالة السٌلٌكون فالً بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،مجلة دفاتر التصادٌة ،المجلد
 01العدد  ،0جامعة الجلفة ،الجزائر ،8105 ،ص .713
2
عصام عبٌدي ،سامٌة خلٌفً ،مرجع سبك ذكره ،ص .050
3
لوت سهام ،مرجع سبك ذكره ،ص .702
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يزاؼ إلى ىحا ترجر شخكات وادؼ الديميكػف التكشػلػجية لمسخاكد الخسدة األولى ،محققة بحلظ

أعمى ؾيسة سػؾية ،وذلظ عمى الشحػ التالي :أبل ( )754مميار دوالر ،ألفابت الذخكة القابزة لجػجل
 579مميار دوالر ،ومايكخوسػفت  509مميارات دوالر ،وأمازوف  423مميار دوالر ،وؼيدبػؾ  411مميار

دوالر  .أما مغ حيث األرباح الدشػية ،فشجج أف شخكة أبل حققت خالؿ عاـ  2017حػالي 215.6
مميار دوالر ،لتكػف في السختبة الدابعة ضسغ القائسة التي تعجىا مجمة فػرتذيغ ( )fortuneألكبخ

باحا
الذخكات مغ حيث األرباح الدشػية الستحققة .تمييا في ذلظ شخكة أمازوف في السختبة  26محققة أر ً
ترل إلى حػالي  136مميار دوالر .ؼيسا حققت كل مغ ألفابت ومايكخوسػفت وؼيدبػؾ عػائج ترل إلى

 90.3و 85.3و 27.6مميار دوالر عمى التختيب .

1

كسا أنو مغ الستػقع أف تزاعف ىحه الذخكات حجع السبيعات الستحققة بيشيا بحػالي  100مميار

دوالر خالؿ عاـ  ،2018وذلظ بسعجؿ نسػ جساعي قجره  . %14وتعػد ىحه الييسشة السستجة عبخ الدمغ
الى عجة عػامل لكغ أبخزىا ىػ االبتكار التكشػلػجي حيث تخكد شخكات التكشػلػجيا بذكل كبيخ عمى

استثسار نقاط القػة لجييا في تقجيع االبتكارات بػتيخة متدارعة وىػ ما جعا شخكات وادؼ الديميكػف تترجر
مؤشخات االبتكار خاصة سشة  2021وبعج جائحة كػرونا ،كسا تدعى نحػ تذكيل الذخاكات غيخ

التقميجية ،وذلظ لخبح أكبخ قجر مسكغ مغ االبتكارات وتحقيق الييسشة وأحيانا حتى االحتكار ،وىحا ما
يجعميا تتحج مع مشافدييا أنفديع ،وذلظ لتحقيق االستفادة القرػػ( .2أنطخ الذكل )8-5

1

Raport Most Innovative Companies 2021 Overcoming the Innovation Readiness , Boston Consulting Group,
USA, April 2021,P18, link : https://www.bcg.com/publications/2021/most-innovative-companies-overview,
consulté le 15/04/2021.
2
Reed Elliot Nelson , Innovation, science and technology in the USA: A sociocultural perspective, Revista
Gestão & Tecnologia 17(4), december 2020, p78.
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الذكل ( :)6-5ترتيب الذركات األكثر ابتكا ار لمدشهات 2021-2013-2005

Source : Raport Most Innovative Companies 2021 Overcoming the Innovation
Readiness , Boston Consulting Group, USA, April 2021,P18, link :

https://www.bcg.com/publications/2021/most-innovative-companies-overview, consulté le
15/04/2021.

ثانيا :االبتكار بالهاليات الستحجة األمريكية

يخد اقترادا أمخيكا الذسالية ،أؼ الػاليات الستحجة وكشجا ،في قائسة أفزل  20في مؤشخ االبتكار

العالسي ليحا العاـ .وتحافع الػاليات الستحجة عمى السختبة  3لعاـ  2020بفزل أدائيا القػؼ في جسيع
مجاالت مؤشخ االبتكار العالسي .وىي أوؿ اقتراد عالسي في مؤشخات مؤشخ االبتكار العالسي يطيخ أثخ
جػدة االبتكار ،بفزل جامعاتيا السستازة ومشذػراتيا العمسية العالية الجػدة .وتدتزيف الػاليات الستحجة

أكبخ عجد ( )25مغ أفزل تجسعات العمػـ والتكشػلػجيا في العالع ،يترجرىا تجسع ساف خػسيو  -ساف

فخانديدكػ وسيميكػف فالي .يسيل األمخيكييغ إلى االبتكار الجحرؼ الكبيخ واالبتكار الفائق(Super-

) ،Innovationفاألمخيكيػف غالباً ما يثبتػف أنيع يتحخكػف بجافع األمل والصسػح ال الخػؼ مغ الخدارة.
ولعل ىحا يفدخ بحق أف أكثخ األفكار ،والشطخيات ،والسشتجات ،والصخؽ الججيجة خالؿ القخف العذخيغ
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كانت أمخيكية تساماً مثل ما كاف القخف التاسع عذخ في مجاؿ االبتكار قخناً بخيصانياً حيغ كانت بخيصانيا
1

مرشعاً لمعالع.

ما يفدخ أولػية الكفاءة والسعاييخ السادية في األعساؿ االبتكارية األمخيكية حتى عمى حداب

األخالؾيات ،وأولػية اآللة (التكشػلػجيا) حتى عمى حداب اإلنداف ،وأولػية الخفاـية السادية بكل مشتجاتيا

ومبتكخاتيا عمى أشكاؿ الحياة األخخػ ،أنيا تتجو دائسا إلى مذخوعات العمع الكبيخ –وىي السذخوعات
البحثية الكبيخة التي تتصمب ميدانيات ضخسة -وىحا ما جعل نطختيا تشسػ إلى حجود غيخ شبيعية نحػ

العسمقة ( )Bignessالتي تفدخ بجورىا جانباً مغ السيل األمخيكي إلى االبتكارات الجحرية (االختخاؽ) أكثخ
مغ ميميا إلى االبتكارات التجريجية أو التحديشات الرغيخة ،حتى عشجما تأتي شخكة صغيخة بابتكارات

ججيجة فإنيا سخعاف ما تشزع وتتعمق بيحه االبتكارات ،وعدزت الطخوؼ الدياسية واالقترادية في ذلظ

الػقت مثل ىحه الشدعة حيث كانت الجوؿ مشيكة مغ الحخوب والفقخ ونقز السػارد لتربح الػاليات

الستحجة ىي القػة السشترخة في الحخب والقػة االقترادية العطيسة ذات السػارد واإلمكانات السالية

والتكشػلػجية واإلدارية والبذخية األكثخ تأـيالً لتكػف مرشع العالع وىحا ما جعميا تحتل السختبة األولى قاريا
والثالثة عالسيا في مؤشخ االبتكار العالسي ( 2 .2020أنطخ الذكل )9-5

1

مؤشر االبتكار العالمً  8181من سٌمول االبتكار؟ ،متوفر على المولع:
 /https://www.wipo.int/global_innovation_index/ar/2020تارٌخ االطالع.8180/15/08 :
2
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الفصل الخامس :دراسة مقارنة بين مذن سامسونغ و سيبار جايا وسيليكون فالي
الذكل ( :)7-5أفزل اقترادات االبتكار حدب السشظقة وفقا لسؤشر االبتكار العالسي 2020

سيسهل االبتكار؟ ،متهفر عمى السهقع:
السرجر :مؤشر االبتكار العالسي  2020من
ّ
 /https://www.wipo.int/global_innovation_index/ar/2020تاريخ االطالع.2021/05/12 :

السظمب الرابع :االستجامة

نأخح نسػذج الػاليات الستحجة األمخيكية في االستجامة كتجخبة رائجة أيغ أصبح التصػر التكشػلػجي
القصاع االستخاتيجي الحؼ يداىع في مختمف األبعاد الخئيدية لمتشسية السدتجامة االقترادية و االجتساعية
و البيئية.

أوال :سيميكهن فالي والتشسية السدتجامة

كجدء مغ "الخؤية الخزخاء" األكبخ  ،حجدت استخاتيجية التكشػلػجيا الشطيفة لمسجيشة ىجًفا بحمػؿ
عاـ  2022يتسثل في خمق  25000وضيفة في مجاؿ التكشػلػجيا الشطيفة مغ إجسالي  4000وضيفة

حاليا في قصاع التكشػلػجيا الشطيفة .تيجؼ ىحه االستخاتيجية إلى االستفادة مغ سيػلة وصػؿ السشصقة إلى
ً
تسػيل السذاريع  ،والسيشجسيغ ورواد األعساؿ ذوؼ السيارات العالية  ،والسؤسدات البحثية ذات السدتػػ
العالسي ،والدياسات الحكػمية الجاعسة  ،وحاضشات التكشػلػجيا مثل مجسػعة األعساؿ البيئية في ساف

خػسيو.
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جشبا إلى
تدتخجـ استخاتيجية ساف خػسيو لمتكشػلػجيا الشطيفة أساليب االحتفاظ باألعساؿ والجحب التقميجية ً
جشب مع الذبكات الستصػرة لمتكشػلػجيا والذخاكات الحكػمية التي ىي:1
 تقجيع الحػافد والخجمات في كل مخحمة مغ مخاحل الشسػ لتذجيع شخكات التكشػلػجيا الشطيفة
القائسة والذخكات الشاشئة عمى البقاء والشسػ في ساف خػسيو ؛

 احتزاف تقشيات الجيل التالي مغ خالؿ شخاكات مع الجامعات السحمية ومجسػعة األعساؿ البيئية
الػششية السجعػمة مغ مختبخ الصاقة الستججدة التابع لػ ازرة الصاقة األمخيكية ؛

 تػفيخ فخص عخض السجيشة لسشتجات التكشػلػجيا الشطيفة السبتكخة ؛

 خمق فخص لمدكاف السحمييغ لتمقي التجريب عمى العسل في صشاعات التكشػلػجيا الشطيفة؛
 الجعػة إلى تغييخات تذخيعية مغ شأنيا أف تجعع نسػ صشاعة التكشػلػجيا الشطيفة.

باعتبارىا واحجة مغ أكبخ حاضشات التكشػلػجيا البيئية والشطيفة في الػاليات الستحجة ،ساعجت

مجسػعة األعساؿ البيئية أكثخ مغ  150شخكة مشح تأسيديا في مجاالت مثل تشؿية السياه ،والشقل الستقجـ،
وشاقة الخياح والصاقة الذسدية ،واستعادة الح اخرة السيجرة ،واالستجامة ،واالجتساعية .الذبكات وإدارة الصاقة

اعتبار مغ أغدصذ .2010
ًا
واالختبار وأنػاع الػقػد البجيمة .دعست مجسػعة األعساؿ البيئية  22شخكة
ومعالسا حتى تتسكغ مجيشة الػاليات الستحجة
يػفخ بخنامج الخؤية الخزخاء في ساف خػسيو أىجاًفا
ً

التي يبمغ عجد سكانيا مميػف ندسة مغ االستفادة مغ قاعجة  Silicon Valleyالخائجة لمتكشػلػجيا وابتكار
نسػذج األعساؿ في إنذاء التشسية االقترادية لمتكشػلػجيا الشطيفة .باإلضافة إلى الذخاكة مع مخكد ابتكار

تكشػلػجي مجعػـ عمى السدتػػ الػششي  ،فإف مجسػعة األعساؿ البيئية  ،تتعقب ساف خػسيو عجد

وضائف قصاع التكشػلػجيا الشطيفة السحمية وقج حجدت أىجاًفا شػيمة األجل لخمق فخص عسل لقصاع
التكشػلػجيا الشطيفة في السجيشة .حاولت ساف خػسيو استخجاـ عجد مغ التكتيكات التذغيمية لجعع صشاعات
التكشػلػجيا الشطيفة مغ خالؿ جعل مبانييا وأراضييا وعسمياتيا مفتػحة لمتعاوف التجخيبي في السذخوع،
باإلضافة إلى مصابقة شخكات التكشػلػجيا الشطيفة األصغخ وكفاءة الصاقة مع فخص التعاقج التي يػفخىا

العجيج مغ الذخكات الكبيخة في السجيشة الذخكات.

ثانيا :التشسية السدتجامة بالهاليات الستحجة األمريكية
تعتبخ الػاليات الستحجة األمخيكية ميجا لمتكشػلػجيا الشطيفة والصاقات البجيمة ويعػد الفزل الى

خميج ساف فخانديدكػ في تفػقيا عمى مشافدييا في ىحا السجاؿ فقج قجمت في عاـ  2019الصاقة

الستججدة حػالي  ٪11.4مغ إجسالي استيالؾ الصاقة في الػاليات الستحجة ،كسا استحػذ قصاع الصاقة
الكيخبائية عمى حػالي  ٪56مغ إجسالي استيالؾ الصاقة الستججدة في الػاليات الستحجة في نفذ العاـ،

وكاف حػالي  ٪17مغ إجسالي تػليج الكيخباء في الػاليات الستحجة مغ مرادر الصاقة الستججدة .بلغت
1

ٌمٌنة شاٌب ،أثر المضاٌا العالمٌة على السٌاسات العامة للدول ،أهداف التنمٌة المستدامة نموذجا ،مجلة السٌاسة العالمٌة ،المجلد  7العدد ،0
 ،8104ص .55-54
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االستثمارات العالمٌة فً مجال الطالة المتجددة  98882ملٌار دوالر أمرٌكً فً عام ،9108
حٌث تجاوز المبلغ الذي تم إنفاله على الطالة الجدٌدة أكثر بكثٌر من الدعم المالً للحصول على
طالة الولود األحفوري الجدٌدة ،وارتفع االستثسار بشدبة  ٪1ليرل إلى  48.5مميار دوالر ،وىػ أعمى

أيزا بديادة التسػيل في مجاؿ التكشػلػجيا الخزخاء.1
مدتػػ مشح عاـ ،2011
مجفػعا ً
ً
حجدت عجة واليات أمخيكية ىجفا لمصاقة الشطيفة عشج مئة في السئة ،بسا في ذلظ ىاواؼ وكاليفػرنيا
ونيػ مكديكػ وميغ ونيػيػرؾ وواششصغ وفخجيشيا ،رود أرلشج وذلظ بحمػؿ  2030أعمشت «إدارة معمػمات

الصاقة األمخيكية» تخاجع نسػ إنتاج الصاقة السدتسجة مغ الغاز الصبيعي في الػاليات الستحجة ليحا العاـ،
في ضل زيادة إنتاج الصاقة الستججدة .وذكخت اإلدارة في بياف اف تػليج الصاقة مغ السحصات التي تعسل

بالغاز الصبيعي في قصاع الكيخباء نسا بشدبة  %1.3في  .2020وأضافت أنو أبصأ معجؿ نسػ في الصاقة
أيزا ،حدب البياف ،اف نسا تػليج الصاقة مغ مرادر الصاقة
السدتسجة مغ الغاز الصبيعي مشح ً .2017
الستججدة غيخ السائية ،مثل الصاقة الذسدية والخياح ،بشدبة  %15في  ،2020والحؼ يعج أسخع معجؿ نسػ

ليا في أربع سشػات .فخغع أف جيػد الػاليات الستحجة األمخيكية في التشسية السدتجامة تعج محتذسة دوليا
اال أنيا في التكشػلػجيا الشطيفة الزالت تترجر التختيب العالسي في تدخيع االبتكار التكشػلػجي األخزخ
ونقمو بػية تعديد اإلؾباؿ عمى استخجاـ التكشػلػجيات السخاعية لمبيئة التي تجعع االنتقاؿ إلى مدتقبل

مشخفس الكخبػف(2 .أنطخ الذكل )8-5

الذكل(  :)8-5السشاطق األعمى كثافة في التكشهلهجيا الخزراء عالسيا 2020

Source : wipo green, report WIPO GREEN – Year in Review 2020, Publication
year: 2021

1

سهام ساري ،دور المطاع الثالث فً تحمٌك التنمٌة المستدامة ،مجلة الباحث االلتصادٌة ،المجلد  0العدد  ،8105 ،0ص .810
Source : wipo green, report WIPO GREEN – Year in Review 2020, Publication year: 2021.
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وادؼ الديميكػف ليذ فقط مػقع جغخافي ولكغ االسع نفدو أصبح مخادًفا لطيػر صشاعة الكسبيػتخ

أيزا حالة ذىشية لفكخة
واإللكتخونيات ،فزالً عغ ضيػر االقتراد الخقسي واإلنتخنت .وادؼ الديميكػف ىػ ً
عغ التشسية االقترادية اإلقميسية األمخيكية ،وىي جدًءا ال يتج أد مغ األساشيخ الججيجة لمثخوة األمخيكية.

كثيخ
وقج حاولت واليات أمخيكية أخخػ وحتى بمجاف أخخػ إنذاء “ودياف الديميكػف” الخاصة بيا ،ولكشيا ًا
ما فذمت في إعادة إنذاء العشاصخ التي كانت حاسسة لشجاح األصل .فػادؼ الديميكػف أعاد الحمع

األمخيكي ومشاجع الحىب والخبح الدخيع بعج ضخبات معػؿ.

نتائج دراسة السقارنة بين مجن سامدهنغ وسيبارجايا وسيميكهن فالي
أوال :البحث والتظهير

جعمت السجف العمسية والسشاشق التقشية الستػاججة في كل مغ كػريا الجشػبية وماليديا والػاليات

الستحجة األمخيكية مغ ىحه الجوؿ اقتراديا متقجمة ورفعت مغ مدتػاىا في البحث والتصػيخ فشجج أف

الػاليات الستحجة األمخيكية تترجر دوؿ العالع والجوؿ محل الجراسة في مؤشخ االنفاؽ عمى نذاط البحث

والتصػيخ والحؼ ضل مزصخدا عمى مخ الدشػات فطيخت الػاليات الستحجة قائجاً عالسياً في العمػـ والتقشية
خالؿ الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ ،وتحجيجاً بعج لحطة «سبػتشيظ» ،حيث نسا اإلنفاؽ العاـ لمبالد
عمى البحث والتصػيخ بذكل متدارع ،ما ساىع بذكل أساسي في تخسيخ ؾيادة أميخكا لالقتراد العالسي.

بحمػؿ عاـ  ،1960كانت تذكل الػاليات الستحجة وحجىا  69%مغ اإلنفاؽ العالسي عمى البحث
والتصػيخ ،لكغ األمػر تبجلت بعج ذلظ ،حيث باتت تذكل  28%فقط بحمػؿ عاـ  ،2017لكشيا ندبة

تعشي أنيا ال تداؿ األكثخ إنفاقاً حتى اآلف وىحا ما فعل نذاط البحث والتصػيخ بالػاليات الستحجة األمخيكية
فصمبات بخاءات االختخاع بيا وصمت سشة  2019الي ما يقارب  300ألف شمب تدجيل بخاءة اختخاع

فسعطع شخكات سيميكػف فالي رؤوس أمػاليا عبارة عغ بخاءات اختخاع.

واصمت الػاليات الستحجة األمخيكية زيادة اإلنفاؽ عبخ الدمغ لكغ ندبة مداىستيا عالسيا تشاقرت

وىحا راجع إلى الديادة اليائمة في استثسارات الحكػمات والذخكات في بمجاف أخخػ أدركت أىسية األبحاث
في دعع االبتكار والتشافدية .فقج تػلت وتيافتت الجوؿ عمى االنفاؽ عمى ىحا الشذاط لمخفع مغ مكانتيا
تكشػلػجيا وتحقيق التشسي ة التكشػلػجية التي أصبحت تعشي بالزخورة استجامة التشسية التي تعتسج اليػـ

التكشػلػجيا الخزخاء إلى جانب إنفاؽ الذخكات عمى البحث والتصػيخ ،يذيخ اإلنفاؽ العاـ عمى البحث

والتصػيخ إلى مجػ التداـ بمج ما بتػليج أفكار ججيجة قج تؤدؼ إلى مشتجات وعسميات وخجمات ججيجة أو

محدشة فالتجخبة الكػرية تثبت االرتباط القػؼ بيغ ارتفاع ندبة اإلنفاؽ العاـ عمى البحث والتصػيخ وبيغ

التشفيح والتدػيق لمشتائج السدتخمرة مقارنة بجيػد الذخكات في ىحا السجاؿ وىي تجخبة سامدػنغ ،يطل

اإلنفاؽ العاـ عمى األبحاث األساسية والتصبيؿية مداىساً كبي اًخ في تحديغ األداء الكمي لالبتكار واإلنتاجية
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في البالد وجعميا تترجر الجوؿ في ندية االنفاؽ عمى البحث والتصػيخ الى الشاتج السحمي االجسالي.

(أنطخ الذكل )9-5

الذكل ( :)9-5اإلنفاق عمى البحث والتظهير ( %من إجسالي الشاتج السحمي) لكهريا وماليزيا والهاليات الستحجة
األمريكية

السرجر:البشك الجولي

يعج اإلنفاؽ العاـ عمى البحث والتصػيخ أم اًخ ميساً ألنو يخكد غالباً عمى األبحاث األساسية التي

تجعع االقتراد السبتكخ ،وعالوة عمى ذلظ يعتبخ ىحا اإلنفاؽ ،خاصة عمى البحث في التعميع العالي،

وسيمة أساسية ألؼ بمج لجعع وتصػيخ الجيل القادـ مغ الباحثيغ الحيغ سيديسػف في االبتكار .يجب أال
يختبط اإلنفاؽ عمى البحث والتصػيخ بسجخد إقخار الحكػمات لسػازنات تبجو ضخسة ليحا الغخض ،فخغع

أىسية قجر األمػاؿ السخررة لألبحاث ،مغ األىسية بالقجر نفدو تخريز األمػاؿ بصخؽ تعدز التسيد

البحثي وتذجع االبتكار .ىحا يعشي أف تتدع عسمية اإلنفاؽ العاـ عمى البحث والتصػيخ بأربعة عشاصخ

رئيدية ،أوليا الذفاؼية والسدؤولية ،وثانييا صياغة األولػيات االستخاتيجية ،وثالثيا مذاركة الرشاعات

السختمفة في جيػد البحث ،وأخي اًخ وضع حمػؿ محمية لمسذاكل التي قج تطيخ في تجخبة بمج دوف اآلخخ
وىػ ما تسيدت بو التجخبة الساليدية فبتكيدىا جيػدىا مغ خالؿ مذخوع الكػريجور لمسيمتيسيجيا عمى

مخخجات قصاع البحث والتصػيخ ترجرت مؤشخ الرادرات التكشػلػجية الستقجمة متفػقة عمى نطيخاتيا مغ

الػاليات الستحجة وكػريا(.أنطخ الذكل )12-5
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الستقجمة ( %من صادرات الدمع السرشهعة) لكهريا وماليزيا والهاليات
الذكل  :)10-5صادرات التكشهلهجيا
ّ
الستحجة األمريكية

ثانيا :جهدة التعميم العالي

السرجر :البشك الجولي

يعتبخ التعميع العالي مخحمة محػرية ىامة في التصػر السعخفي لمصالب ويداىع بذكل كبيخ في

الشسػ االقترادؼ والتشسية مغ خالؿ تعديد االبتكار وزيادة السيارات العالية لمخخيجيغ .ويعتبخ ىػ وسيمة
لتحديغ نػعية الحياة ومعالجة التحجيات االجتساعية والعالسية الكبخػ .ويتع تعخيف التعميع العالي عمى
نصاؽ واسع باعتباره أحج السحخكات الخئيدية ألداء الشسػ واالزدىار والقجرة التشافدية لمجوؿ بػجو عاـ

ولألفخاد بػجو خاص .ولكغ الجور السشػط بسؤسدات التعميع العالي والبحث العمسي اليػـ لع يعج يقترخ

عمى تكػيغ الكادر البذخؼ انسا تجاوز ذلظ بسخاحل الى االرتباط بأشخافو ذات السرمحة وذلظ لسخافقة
مخخجاتو الى مخحمة ما بعج التخخج وىػ ما ابتكختو جامعة ستانفػرد األمخيكية الخائجة في مجاؿ دعع

الرشاعة فالكتساؿ ـيكل السجيشة العمسية يجب تػفخ ارتباط قػؼ بيشيا وبيغ جامعة أو مخكد بحث عمسي

لمحرػؿ عمى رأس الساؿ الفكخؼ الالزـ.

تؤكج مؤسدات التعميع العالي اليػـ عمى أىسية معخفتيا ،وتحجيج الفجػات في السيارات ،وإنذاء

بخامج خاصة ،وبشاء السيارات السشاسبة التي يسكغ أف تداعج الجوؿ عمى تحديغ االزدىار االقترادؼ

والتساسظ االجتساعي ،وتكييف تشسية القػػ العاممة مع االقتراد ،وتغييخ الصمب عمى السيارات الججيجة،
وتصػيخ السيارات ذات الرمة .وتشذيط تػفيخ السيارات ،وبالتالي دعع تحديغ اإلنتاجية والشسػ

االقترادؼ .فسغ خالؿ دراسة السقارنة لسدشا اىتساـ الجوؿ الستقجمة بيحا السجاؿ ألف تقجيع البحػث وتعديد
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التكشػلػجيا يجعل بالزخورة التعميع العالي ىػ محخؾ لمتكشػلػجيا واالبتكار .تتسثل إحجػ مياـ الجامعات

الحجيثة في إيجاد حمػؿ لمتحجيات الكبيخة وإجخاء البحػث ضسغ السجاالت ذات األولػية العالسية،

والسداىسة في الشتائج االجتساعية مثل الرحة والسذاركة االجتساعية خاصة بعج جائحة كػرونا.

فخضت التصػرات الحاصمة في الداحة الجولية بعجا أخ اخ عمى مؤسدات التعميع العالي وىػ

مجربة بذكل جيج
تحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة ،ولمػصػؿ ليحا البعج مغ السفخوض إعجاد قػػ بذخية ّ
وجاىدة لمؿياـ بكل السياـ السمقاة عمى عاتقيا .لحلظ كاف ال ّبج مغ االستثسار في التعميع العالي مغ خالؿ

إنذاء الجامعات و”العشاية بالسعاىج العميا في مجاالت التعميع الفشي والتّقشي والتّجريب وذلظ إلقامة مجتسع
ّ
ّ
مشتج ولتحقيق التشسية االقترادية .كسا مغ األفزل تػزيع مؤسدات التعميع العالي عمى السشاشق السحمية
أيزا إقامة جامعات نػعية تتسيد في مجاالت معيشة مغ التخرز
مغ دوف تخكيدىا في السجف الكبخػً ،
اعية وأخخػ
لخجمة نذاشات استخاتيجية في مجاالت التشسية الذاممة مثل إيجاد جامعة تتسيد بالتشسية الدر ّ
الرشاعية
بالتشسية
ّ

ثالثا :االبتكار
تعج القجرة التكش ػلػجية الستػفخة لسجتسع ما ىي السرجر الحؿيقي والسدتجاـ لثخوتو ،والخكيدة

األساسية التي تأخح بيج ىحا السجتسع نحػ التقجـ ،ويعتبخ العمع والتكشػلػجيا واإلنتاج مكػنات ثالث تؤثخ
وتتأثخ مباشخة وكمية بدياسات وخصط التشسية ،فالعمع ىػ أساس التكشػلػجيا ،والتكشػلػجيا ىي الخكيدة

األساسية لإلنتاج ،واإلنتاج ىػ عرب التشسية .وسياسات التشسية ىي التي تحجد مدبقاً دور كل مكػف مغ
ىحه السكػنات ونصاؽ مذاركتو في جيػد التشسية الذاممة ،وىحا ما ضيخ لشا مغ خالؿ دراسة السقارنة التي
أثبتت أف الجوؿ محل الجراسة ركدت جيػدىا مغ خالؿ السجف العمسية لتحقيق االبتكار التكشػلػجي وكاف

العائج اقتراد قػؼ فكػريا اليػـ دخمت مجسػعة اؿ  10القتراديات االبتكار التي تقتزي التصػيخ

التكشػلػجي السدتسخ الحؼ يعجل بسعجالت التشسية يشسا يتجعع ىػ بسشجداتيا.

يعكذ انتاج التكشػلػجيا وتػشيشيا السدتػؼ السعخفي لمسجتسعات ،فالتكشػلػجيا ىي تصبيق السجتسع

لسعارفو السختمفة وتػضيفو ليا ،وتتػشج التكشػلػجيا بالسسارسة ،ولحلظ فستي تع الحرػؿ عمى التكشػلػجيا

يتسكغ السجتسع مغ تػسيع مجؼ االنتفاع بيا مغ خالؿ خمق قجرات صشاعية ججيجة أو تعجيل الشطع

االنتاجية القجيسة .،وقج أدت التصػرات التكشػلػجية التي شيجىا العالع إلى ضيػر مشاشق األعمى كثاقة
سػاء في مخخجات أو مجخالت العسمية االبتكارية مغ باحثيغ وتسػيل وشمبات تدجيل لبخاءات االختخاع و

كانت السجف العمسية لدامدػنغ وسيبارجايا و سيميكػف فالي مغ بيشيا ال سيسا وأنيا التي تحتكخ انتاجاً
واستخجاماً التكشػلػجيات الحجيثة ،وذلظ بفزل التػسع الجائع في االنفاؽ عمي البحث العمسي ومخاكد
االبحاث الستخررة السرشع الخئيذ لتمظ التكشػلػجيا .لحا عمى الجوؿ أف تجرؾ أف االبتكار ىػ السرجر
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األساسي لمثخوة والتشسية ،متجاوزًة اعتسادىا عمى السرادر الصبيعية ،بحيث يربح التخكيد عمى السػاىب
وأصحاب العقػؿ ،باعتباره مرجر االبتكار.
رابعا :االستجامة التكشهلهجية

مدتسخ بػتيخة متدارعة وتتػقع األمع الستحجة أف يعير  %68مغ سكاف العالع
ًا
تػسعا
تذيج السجف
ً
في مشاشق حزخية بحمػؿ سشة  2050مسا يجعل التشسية السدتجامة لمسجف السػضػع األكثخ أىسية لزساف
مدتقبل صحي يتدع بالكفاءة في استخجاـ السػارد .ليحا تحتاج السجف اليػـ إلى دعع خجماتيا ووضعيا

السالي مغ خالؿ دمج التكشػلػجيا لتحديغ ىحه الخجمات وإدارتيا بذكل آلي في إشار السجف العمسية التي

ت ّبيغ وجػد عالقة تخابط بيغ الكفاءة االقترادية واالستجامة.
وما رأيشاه خالؿ التجارب الخائجة في كل مغ الػاليات الستحجة والسسمكة الستحجة واالمارات العخبية

جميا في دراسة السقارنة بيغ مجف سامدػنغ ومجيشة سيبارجايا وسيميكػف فالي التي تجؿ داللة
يطيخ ً
واضحة عمى االرتباط بيغ البشية التحتية التكشػلػجية الججيجة اليائمة وبيغ الكفاءة االقترادية وبشاء

مشطػمة تقشية مالية مشاسبة وبحث سبل تصػيخ السذاريع الرغيخة والستػسصة لتكػف أكثخ كفاءة وفاعمية.
وىحا ما نمسدو في رؤية عسالؽ التكشػلػجيا غػغل " :في الشياية سػؼ تعمسػف السديج عغ البيانات التي

نطخ ألنو بسجخد رقسشة جسيع السجاالت السختمفة ،يسكغ حيشئح تكػيغ ترػر أفزل عغ
يجخؼ تجسيعيا ًا
كيؽية إنفاؽ الشاس لػقتيع وأمػاليع ".فالسجف العمسية تخجـ كل أبعاد التشسية السدتجامة مغ خالؿ التكشػلػجيا

السبتكخة بيا( .أنطخ الذكل )13-5
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الذكل ( :)11-5تحقيق السجن العمسية ألبعاد التشسية السدتجامة

السرجر :دمحم عبج الذفيع عيدى ،مفههم ومزسهن التشسية السحمية ودورها العام في التشسية اإلجسالية ،مجمة بحهث
اقترادية عربية ،العجد،2018 ،44ص .156

تختمف السجف العمسية ؼيسا بيشيا حػؿ مجػ تحؿيقيا ألبعاد التشسية السدتجامة أو ما ىػ البعج األىع

بالشدبة ليا  ،فتجخبة مجف سامدػنغ عمى سبيل السثاؿ ركدت عمى تحقيق مديج مغ االستجامة البيئية مغ
خالؿ استعساؿ أحجث التكشػلػجيات ضسغ جيػد الحج مغ االنبعاثات واستخجاـ الصاقة بسديج مغ الكفاءة.

ؼيسا رمت سيميكػف فالي إلى تػفيخ مجسػعة واسعة مغ الػضائف الحكية ،مع ؾياـ التكشػلػجيا الحكية
السػجػدة في كل مكاف بجور في جسيع جػانب الحياة ،أما تجخبة السجيشة الذاممة سيبارجايا في ماليديا
تمخز ىجؼ إنذائيا في إدارة السجيشة بصخيقة أفزل وتحديغ نػعية حياة سكانيا.
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خالصة:
تسكششا مغ خالؿ دراسة السقارنة الػصػؿ الى إدراؾ لسجػ أىسية السجف العمسية عمى الرعيج

االقترادؼ فيي مذخوع ناجع وفعاؿ يسكغ مغ خاللو خمق عالقة شخدية مػجبة بيغ الرشاعة والتعميع
العالي والجولة تجور كميا في فمظ التشسية السدتجامة .فسجف سامدػنغ الثسانية تغحؼ العالع بتكشػلػجيا عالي

التقشية وتجعع البحث والتصػيخ مغ خالؿ مخاكدىا البحثية بيشسا تيجؼ مجيشة سيبارجميا كجدء مغ مذخوع

الدػبخ كػريجور الى تحػيل ماليديا إلى نقصة جامعة لمذبكات السعمػماتية الجيػية regional

 ،information hubومغ ثع العالسية إلنتاج السعخفة وإنتاج ثخوة متسحػره حػؿ اإلنداف وىادفة لتخؾية

التفاعالت االقترادية الجاخمية بذكل يشتج معيا حخكيات تشػيع إنتاجي خادـ لألىجاؼ الكمية لسشطػر

 2020أما سيميكػف فالي فيػ التجخبة األولى واألنجح عالسيا في السجف العمسية وبالخغع مغ أف مػارد

الػاليات الستحجة األمخيكية متعجدة إال أنو اليػـ يعتبخ السػرد األوؿ ألقػػ اقتراد عالسي ففي عرخ

السعمػمات والسعخفة بات ـيكل السجف العمسية ضخورة ممحة.

لقج قجـ ىحا الفرل مجسػعة متشػعة مغ السؤشخات االقترادية والتي أثبتت ججارة السجف العمسية

كييكل فعاؿ يعسل عمى تحقيق التشسية التكشػلػجية فالػاليات الستحجة أقػػ اقتراد عالسيا ال تدتغشى عغ

الذخكات الكبخػ الشاشصة في سيميكػف فالي كسا أف مذخوع الدػبخ كػريجور وسيبارجايا ىسا قمب العسمية

التشسػية في ماليديا بيشسا بيشت سامدػنغ عبخ الدمغ قػة االقتراد الكػرؼ خاصة وأف سمعيا األكثخ
استخجاما عالسيا وتكشػلػجيتيا ترل الى كل أقصار العالع وكل نقاط القػة ىحه تخجع بالجرجة األولى الى

السجف العمسية.
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تسييج:
ماسة لتذجيع االستثسارات مغ خبلؿ إشخاؾ القصاع
تعتبخ الجدائخ مغ االقتراديات التي بحاجة َّ

الخاص ورؤوس األمػاؿ في البحث العمسي واالبتكارات ،بسا يزسغ انتقاليا مغ مخاكد األبحاث إلى مػاقع
اإلنتاج ،وىحا ما تيجؼ إليو السجيشة العمسية السقتخحة ،كأحج البخامج التي تعسل عمى تذػػجيع االسػػتثسار

فػػي القصاعػػات الػاعػػجة أؼ االبتكار التكشػلػجي والتػي تػفػخ إمكانية تشػيػع االقترػاد وتشسيتػو ،وتشػيع
مرادر الجخل ،وتػشيغ السعخفة الحجيثة والتقشيات السبتكخة ،وتسكيػغ القصػاع الخػاص مػغ تشسيػة ىػحه

القصاعات وتصػيخىػا ،وضساف تصبيقيا سيزسغ تشسية عمى مدتػػ البحث العمسي واالبتكار .وىحا ما

سيقجمو الفرل الدادس الحؼ سيصخح رؤية لسجيشة عمسية جدائخية افتخاضية حيث سشقػـ بعخض تجخبة
الجدائخية في التشسية التكشػلػجية والسجف العمسية في السبحث األوؿ سيجرس مػقع الجدائخ عمى خخيصة

التشسية التكشػلػجية العالسية مغ خبلؿ دراسة مؤشخاتيا البحث والتصػيخ ثع التعميع العالي واالبتكار وأخي اخ
التشسية السدتجامة ألما السبحث الثاني فقج خرز لجراسة تجخبة الجدائخ في الحطائخ التكشػلػجية وأخي اخ

السبحث الثالث الحؼ سيقجـ رؤية ججيجة ألرضية وششية تجدج الخبط الفعمي بيغ القصاعات السدتيجفة وىي

التعميع العالي والجولة والقصاع الخاص بيجؼ الػصػؿ الى حامل الفكخة وايراؿ فكختو لتجديجىا.

الفصل السادس

• المبحث األول :تجربة الجزائر في التنمية التكنولوجية
• المبحث الثاني :تجربة الجزائر في مدن العلمية
• المبحث الثالث :في ضوء التجارب الرائدة ودراسة المقارنة :تصور
مقترح لمدينة افتراضية للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر
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السبحث األول :تجخبة الجدائخ في التشسية التكشؽلؽجية
يعتبخ التصػر الرشاعي في العالع نتيجة مباشخة لجيػد البحث واالستثسار اليائمة في مجاؿ

تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ .وتأثيخه يبجو جميا في سيصخة الذخكات الكبخػ الستعجدة الجشديات عمى
السبادالت في البػرصات العالسية ،فالجدائخ أصبحت واعية بيحه السعصيات ،وقصاع التكشػلػجيا واالبتكار

محػر وششيا كسا عسمت عمى تييئة مشاخ مبلئع ييجؼ إلى تجعيع نذاشات البحث والتصػيخ
ا
أضحى
خاصة في السجاؿ التقشي إال أف ىحه الجيػد تبقى غيخ كاؼية مقارنة مع نتائجيا وىحا ما سشخاه في مصالب

ىحا السبحث التالية.

المطلب األول:

جودة التعليم العالي والبحث العلمي في
الجزائر

المطلب الثاني

االبتكار في الجزائر

المطلب الثالث:

التنمية التكنولوجية المستدامة في الجزائر

السطمب األول جؽدة التعميػ العالي والبحث العمسي في الجدائخ
بعج تأخخ شػيل ومخاوحة لخدح مغ الدمغ ىشاؾ في اآلونة األخيخة بػادر تقجـ أحخزه قصاع البحث

العمسي والتصػيخ التكشػلػجي بالجدائخ وعشجما نتحجث عغ البحث العمسي في الجدائخ بالسقابل نقرج قصاع

التعميع العالي وىحا ألف البحث العمسي في الجدائخ مقتخف بالجامعات ومخابخ البحث العمسي التابعة ليا

بشدبة تفػؽ  90وىحا ما جعل البحث العمسي في الجدائخ ال يرل الى السدتػػ السحقق عالسيا ويخجع
ىحا بالجرجة األولى الى انخفاض حجع االنفاؽ عميو حيث يتجنى حجع االنفاؽ عمى البحث والتصػيخ

بالجدائخ دوف الحج السقبػؿ عالسيا أؼ  1مغ الجخل االجسالي وىحا يؤدؼ الى عجـ تػفخ بشية تحتية

الزمة لمبحث وانخفاض االنتاجية العمسية.

أوال :تطؽر قطاع التعميػ العالي في الجدائخ

يعج البحث العمسي إضافة إلى انو احج الػضائف والسياـ التي تسيد الجامعة في ىحا العرخ ،ىػ

أىع ما يسيد الجامعة عغ السؤسدات التخبػية والتعميسية وباقي مؤسدات السجتسع ،فالجامعة ىي البيئة
الحاضشة التي يسارس فييا البحث ،ويعتبخ أيزا معيار لتقييع الجامعة وؾياس جػدتيا وإنتاجيتيا ودورىا
ومكانتيا بيغ الجامعات بشاء عمى مؤشخات عمسية ،كسا أف البحث العمسي أضحى أىع مؤشخات التشافدية

العالسية بيغ األمع والذعػب ،التي تيتع في االستثسار ؼيو ،ألف الجوؿ والسجتسعات وعمى ححوىا الجدائخ
أدركت أىسية البحث العمسي كػسيمة وأداة لمتقجـ والتصػر وتحقيق التشسية السدتجامة.
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 .1تطؽر حجػ االنفاق عمى البحث العمسي

غائبا عغ واقع االقتراد والسجتسع الجدائخؼ حتى عاـ  ،1998إذ تع إصجار
كاف البحث العمسي ً
أوؿ قانػف لمبحث العمسي ،وأعصيت لو أولػية إنذاء الرشجوؽ الػششي لتسػيل القصاع ،وخبلؿ البخنامج
مشربة عمى تجديج مفيػـ البحث العمسي
الخساسي األوؿ السستج مغ  1998حتى  ،2002كانت السيسة
ّ
تديخه ،بإنذاء السختبخات وتسػيل البحػث وتكميف الباحثيغ .ثع تع إصجار
ميجانيًّا وخمق السؤسدات التي ّ

القانػف الثاني الخساسي لمبحث العمسي السستج مغ  2008وحتى  ،2012وىي السخحمة التي شيجت

إنذاء السجيخية العامة لمبحث العمسي والتصػيخ التكشػلػجي في  ،2009وتخكدت مياميا حػؿ ضساف تخؾية
البحث العمسي بتجعيع القػاعج العمسية والتكشػلػجية لمببلد ،وتحجيج الػسائل الزخورية لمبحث والتصػيخ
وتػفيخىا ،والعسل عمى تثسيغ نتائج ىحا البحث ،ودعع تسػيل الجولة لكل األنذصة الستعمقة بالبحث

والتصػيخ .وكل ىحا يصمب الذيء الكثيخ لئلنفاؽ عمى القصاع ،وقج وصل اآلف إلى  %0.5مغ إجسالي
الشاتج السحمي بعج أف كاف  %0.2أؼ أنو تزاعف خبلؿ ىحه الفتخة .

1

مغ خبلؿ إحرائيات التعميع العالي ومؤشخات الجيج التعميسي تحجد العبلقة بيغ ميدانية التعميع

العالي والسيدانية العامة لمجولة وذلظ في شكل ندب مئػية محجدة بخقع معشي ،ويسكغ مبلحطة تدايج ىحه
الشدب عمى مجار الدشػات الستعاؾبة أو تشاقريا أو تبايشيا ،ولكغ ىحا يعشي أف األمػاؿ السخررة لمتعميع

العالي قج قمت وإما قج تكػف ىشاؾ زيادة حؿيؿية مغ الشاحية الكسية السصمقة ؼيسا يشفق عمى التعميع العالي،
وعميو تسثل ميدانية التعميع العالي بالشدبة لمسيدانية العامة مغ السؤشخات التي ليا داللة قػية في نػع الجيج

الحؼ تبحلو الجولة في نذاشيا التعميسي مقج ار في صػرة رقسية بالشدبة لجيػد الجولة األخخػ.

1

أحمد عمرانً ،والع وآفاق مساهمة البحث العلمً فً التنمٌة بالجزائر فً ظل السٌاسة الوطنٌة الجدٌدة للبحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً،
المؤتمر الثانً للتخطٌط وتطوٌر التعلٌم والبحث العلمً فً الدول العربٌة ،جامعة الملن فهد للبترول والمعادن ،الظهران ،المملكة العربٌة السعودٌة
 43-42فٌفري  ،4004ص .51
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الججول ( :)1-6تطؽر اعتسادات ميدانية التدييخ السخررة لقطاع التعميػ العالي في فتخة 2020-2010
الدشة

اعتسادات ميدانية التدييخ
السخررة لقطاع التعميػ

اعتسادات ميدانية التدييخ
االجسالية لمجولة

الشدبة السئؽية


العالي
2010

173483802

2837999823

6.11

2011

291411690

4291181180

6.79

2012

277173918

4608250475

6.01

2013

264582513

4335614484

6.10

2014

270742002

4714452366

5.74

2015

300333642

4972278494

6.04

2016

312145998

4807332000

6.49

2017

310791629

4591841961

6.77

2018

313336878

4584462233

6.83

2019

317336878

4954476536

6.41

2020

364283132

4893439095

7.44

السرجر :سميساني زناقي ،سميساني لخزخ ،تذخيص واقع سياسة التسؽيل في قطاع التعميػ العالي والبحث
العمسي ،مجمة العمؽم االندانية ،السجمج  ،20العجد ،2020 ،01ص

يعتبخ الغبلؼ السالي السخرز العتسادات ميدانية التدييخ لقصاع التعميع العالي والبحث العمسي

خبلؿ الدشػات العذخ األخيخة ثابتا ،وبسقارنتو مع ميدانية التدييخ اإلجسالية لمجولة ،يعصيشا ق اخءة واضحة
عغ السكانة االقترادية السيسة التي تخرريا الجدائخ لقصاع التعميع العالي والبحث العمسي ،الحؼ يسثل

مرجر عجة مػارد سػاء كانت عمسية أو بذخية .ىحه السكانة التي لع ولغ تتغيخ رغع كل السدتحجثات

والتغيخات الدياسية ،االجتساعية وخرػصا االقترادية سػاء الجاخمية أو العالسية التي شخأت في الجدائخ

خبلؿ العذخية األخيخة ،نحكخ مغ أىسيا انييار أسعار البتخوؿ 1وجائحة كػرونا كػفيج  .19إذا ما يعكدو
الججوؿ ىػ تصػر السيدانية السخررة لقصاع التعميع العالي في العذخية األخيخة بشدبة فاقت  1وىػ ما

يثبتو السشحشى البياني التالي:

1

سلٌمانً زنالً ،سلٌمانً لخضر ،تشخٌص والع سٌاسة التموٌل فً لطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً ،مجلة العلوم االنسانٌة ،المجلد ،40
العدد ،4040 ،05ص
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الذكل ( :)1-6السشحشى البياني لتطؽر االعتسادات السالية السخررة لقطاع التعميػ العالي والبحث العمسي في
الفتخة 2020-2010

السرجر :سميساني زناقي ،سميساني لخزخ ،تذخيص واقع سياسة التسؽيل في قطاع التعميػ العالي والبحث
العمسي ،مجمة العمؽم االندانية ،السجمج  ،20العجد ،2020 ،01ص

نبلحع زيادة في االعتسادات السالية لمتعميع العالي في الجدائخ لكغ ما يسكغ القػؿ أف ىحه الديادة

غيخ كاؼية رغع أنيا ضخورية لتصػيخ العشرخ البذخؼ وإزالة العػائق أماـ تصػر التعميع العالي والبحث

العمسي ،ولكغ في السقابل خبخاء البشظ الجولي يعتبخوف ىحه ندبة ضعيفة وغيخ كاؼية لخخوج االقتراد
الجدائخؼ مغ التبعية السصمقة لمسحخوقات والسقجرة بػ % 1وىي ندبة ال تدتجيب لمسعاييخ الجولية واعتبار

أف الخأسساؿ مكػف ضخورؼ لتشسية السػارد البذخية .إال أف العامل البذخؼ يبقى ىع العػامل لتصػيخ البحث

العمسي.

 .2تطؽر حجػ هياكل البحث العمسي
تصػر حجع شبكة ـيكل مؤسدات التعميع العالي في الجدائخ مغ جامعة وحيجة وىي جامعة

الجدائخ سشة  1907إلى غاية  95مؤسدة جامعية اية سشة  ،2013ثع الى شبكة جامعية جدائخية سشة

 2019تزع  108مؤسدة لمتعميع العالي ،مػزعة عبخ واليات التخاب الػششي .وتشقدع الى  54جامعة،

 09مخاكد جامعية 19 ،مجرسة وششية عميا و 15مجرسة عميا ،و 11مجرسة عميا لؤلساتحة .ثع إلى

 109مؤسدة جامعية في الجخػؿ الجامعي  2021-2020و 55مؤسدة جامعية تشتسي لمقصاعات أخخػ

و 14مؤسدة جامعية خاصة.

1

ثانيا:الشذخ العمسي في الجدائخ

يعتبخ الشذخ العمسي واألكاديسي السحرمة الشيائية لمبحػث والجراسات العمسية لشذخ العمع والسعخفة

والسداىسة في تبمػرىا التخاكسي ،مسا أدػ بالجامعات ومخابخ البحث ومخاكد الجراسات وكحا الباحثيغ
1

حصٌلة انجازات لطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً من جوٌلٌة  4040الى جوان  ،4045تمرٌر صادر عن وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً ،الجزائر ،4045 ،ص .00
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لشذخ أبحاثيع ودراساتيع العمسية ضسغ أوعية الشذخ العمسية واألكاديسية الستعجدة والتي تعتسج السعاييخ

الع مسية سػاء كانت مجبلت أو دوريات عمسية متخررة أو كتب إذ تسثػل السجبلت العمسية والجوريات
الستخررة مرج ار لمسعمػمات العمسية ،كسا يعج الشذػخ العمسػي البشية االساسية لتأسيذ وتصػيخ التعميع

العالي والبحث العمسي وأىع السعاييخ الجولية في ترشيػف الجامعػات والسؤسدػػات العمسيػػة والبحثيػػة وتختيبيا
عخبيا وعالسيػػا .كسا يعتبخ الشذخ العمسي السحرمة الشيائية لجيػد الباحث ،والسشفح الخئيذ لشقل وتبادؿ

محرمة نتائج بحػثو نحػ السجتسعات العمسية ،حيث مشحت ليا صفة الذخعية ،مشحت لمباحثيغ االعتخاؼ

برفة العزػية لمسجتسع العمسي ،باعتبار ىحه البحػث إضافات فعمية إلى الخصيج الفكخؼ والسعخفي.1

رغع استس اخرية السداعي والجيػد الحثيثة مغ اجل تخؾية الشذخ العمسي بالجدائخ ،إال أنيا ترصجـ

بالعجيج مغ التحجيات والعػائق والتي تتسثل أساسا في عجـ التداـ الشذخ العمسي (السجبلت العمسية) بجولة

الجدائخ في الغالب بالسعاييخ الستعارؼ عمييا عالسيا ،ما أثخ سمبا عمى ترشيفيا ضسغ السجبلت
العالسية التي ليا معامل تأثيخ عاؿ ،ىحا إضافة إلى احتكار مؤسدات بعيشيا

لترشيف السجبلت

والجوريات اعتسادا عمى شخوط مجحفة وتعجيدية والتي قج ال يكػف ليا عبلقة بجػدة الشذخ العمسي ،مسا

أدػ إلى حخمانيا مغ ىحا الحق ،إلى جانب قزايا تتعمق مباشخة بسػضػعات تيع الباحث في الجامعة:

عبلقة البحث العمسي بالتقجـ السيشي واألكاديسي لؤلستاذ الجامعي وشخوط التخؾية والتثبيت .وكثيخة ىي
السجبلت والجوريات العمسية التي ضيخت في الدشػات األخيخة في مجاؿ نذخ البحػث العمسية في الجدائخ؛

تعتبخ إيجابية كبجاية ،لكغ ومع مخور الػقت ضيخت الحاجة لتثسيغ ىحه السجبلت إلخخاجيا مغ حالة

الكع إلى حالة الكيف؛ واالرتقاء بيا لتربح في مراؼ السشذػرات العالسية الخائجة.

2

عسجت و ازرة التعميع العالي والبحث العمسي في الجدائخ إلى تػحيج معاييخ نذخ األبحاث العمسية

وفق ما ىػ معسػؿ بو عالسيا فاتخحت مغ السشرة اإللكتخونية لمشذخ اإللكتخوني لمسجبلت العمسية

( )ASJPالتي يذخؼ عمييا مخكد اإلعبلـ العمسي والتقشي ) (CERISTوسيمة ناجحة لتػثيق البحػث

العمسية وحساية السمكية الفكخية باإلضافة إلى استيجاؼ جسيػر عمسي متخرز .فيي عبارة عغ مشرة

إلكتخونية لمسجبلت العمسية الػششية مغ انذاء مخكد البحث في االعبلـ العمسي والتقشي تيجؼ إلى تسكيغ
الباحثيغ الخاغبيغ في نذخ أبحاثيع ومقاالتيع مع اختيار السجمة العمسية السشاسبة الىتساماتيع العمسية

والبحثية .تيجؼ السشرة بالجرجة األولى إلى القزاء عمى عػائق الشذخ التي لصالسا كاف يعاني مشيا

الباحث األكاديسي الجدائخؼ ،كسجيػلية مريخ السقاؿ السخسل ،التحيد في عسمية الشذخ مغ قبل ىيئات

تحخيخ ناـيظ عغ نقز التػاصل بيغ الباحث وفخيق عسل السجمة ...غيخىا مغ الرعػبات والعخاقيل

وتحتػؼ السشرة عمى  157397مقال ػػة مغ بيغ  683مجمة فقج وصمت السشذػرات عمى السشرة لذيخ
1

صلعة سمٌة ،التصادٌات التعلٌم العالً ،دراسة لٌاسٌة ،أطروحة ممدمة لنٌل شهادة دكتوراه علوم ،جامعة أبً بكر بالماٌد .تلمسان ،4052 ،ص
.525
2
كمال ،العماب ،دور مخـابر البحــــث الجامعـٌة فً إنتاج المعرفة فً الجزائر ،أطروحة دكتوراه علوم ،تخصص إدارة أعمال كلٌـة العلـوم
االلتصادٌة والعلـوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر ،لسم علوم التسٌٌر ،جامعة الجزائر  ،4052 ،0ص.04
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يػنيػ (جػاف)  2021الى  5644مقالة (أنطخ الذكل  )2-6ومغ ىشا يسكششا القػؿ أف الشذخ العمسي في

الجدائخ يديخ نحػ األفزل.

1

الذكل ( :)2-6عجد السقاالت العمسية السشذؽرة عمى السشرة الؽطشية لمشذخ اإللكتخوني لمسجالت العمسية
( )ASJPلدشة 2021

السرجر :السؽقع الخسسي لمسشرة الجدائخية لمسجالت العمسية ( ،)ASJPعشؽان السؽقع:
https://www.asjp.cerist.dz/

ثالثا :عجد الباحثيؼ في الجدائخ

حققت الجدائخ تصػر ىائل ومتدايج في عجد الباحثيغ الجائسػف واألساتحة الباحثػف في الجدائخ

خبلؿ الفتخة األخيخة وىحا مؤشخ حؿيقي يعبخ عغ تػسع حجع الصاقة البحثية فيي تحػز اليػـ عمى

 37.000باحث (ليدػا كميع مؿيسيغ بالجدائخ) رغع أف الخقع يبجو ضئيل بالشدبة لػ  40مميػف ندسة،

فالسعجؿ العالسي ىػ  1080لكل مميػف ندسة ،فإذا أخحنا عجد الباحثيغ في الياباف فيػ  4200باحث لكل

مميػف ندسة ،وبالتالي لع نرل بعج إلى السعجؿ العالسي .وبالشدبة لمحيغ لجييع شيادة دكتػراه فبل يتجاوز
عجدىع  5آالؼ باحث .مغ باب التػضيح ،تصَمق كمسة باحث عمى كل إشار يعسل برفة رسسية في
البحث العمسي؛ عجد األساتحة الجامعيغ في الجدائخ أػيزا في تصػر مدتسخ فقج ارتفع مغ 58116أستاذ

سشة  2016إلى  61277أستاذ سشة  2021ولكغ ليدػا كميع مشخخشيغ في السشطػمة البحثية ،ومغ بيشيع
يػجج  30ألفا فقط؛ بسا يعشي أف العجد ال يرل إلى الزعف .كسا أف عجد الباحثيغ حاليا في الذخكات

الجدائخية يشاىد  180باحثا فقط.

2

1

رمٌسة سدوس ،عبد المالن بن السبتً ،المنصة الجزائرٌة للمجالت العلمٌة  ASJPودورها فً ترلٌة النشر العلمً الجامعً ،مجلة العلوم
االنسانٌة واالجتماعٌة ،جامعة لسنطٌنة ،4المجلد  ،2العدد ،5جوان  ،4040ص .420
2
الدٌوان الوطنً لإلحصائٌات ،تمرٌر الجزائر باألرلام ،رلم  ،25مدٌرٌة المنشورات والنشر والتوثٌك والطبع ،اصدار  ،4045ص .43-54
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رابعا :جؽدة التعميػ العالي بالجدائخ
إذا ما أردنا تقييع نذاط البحث العمسي بالجامعة الجدائخية فدشتػجو تمقائيا نحػ مخابخ البحث

وبالزخورة يجب أف نجرؾ أف كمسة "مخبخ بحث" دخمت إلى السشطػمة البحثية الجدائخية سشة  .2000أيغ
انصمقت الجدائخ بإنذاء السخابخ داخل الجامعات ،وفمدفتيا كانت تتخكد عمى جمب أكبخ عجد مغ الباحثيغ

وتشطيسيع كي يذاركػا برفة فعمية في البحث العمسي؛ باعتبارىا وحجة ارتكازية .غيخ أف اإلشكالية تتسثل

في ضساف مدتػػ الجكتػراه داخل مخابخ التكػيغ ،مع حرػؿ نرف الباحثيغ داخل السخبخ عمى ىحه

الذيادة ،عمى أف تكػف أيزا مذاريع البحث وششية أو دولية ،فيحه ىي الذخوط إلنذاء السخبخ مع
ضساف حرػلو عمى ميدانية التدييخ والتجييد .لجمب أكبخ عجد مغ الباحثيغ تعصى الفخصة لمجسيع لتقجيع

ممف التكػيغ وإنذاء السخابخ ،وقج سارت الجدائخ عمى ىحا الشيج مشح  2000الى يػمشا ىحا ،واستصاعت

خبلؿ ىحه الفتخة جحب  30ألف أستاذ مع إنذاء أكثخ مغ  1400مخبخ.

يختكد تقييسيا الشيائي الذامل الدشػؼ عمى دراسة السػارد البذخية ومدتػػ الذيادات فزبل عغ

مجػ فعالية التجييدات السقتشية والسذاركة في البخامج الػششية ،ومشو ترشف السخابخ وفق  3مؤشخات

تحسل المػف األخزخ والبختقالي واألحسخ؛ فالسؤشخ األخزخ يخمد إلى مخابخ االمتياز التي ليا القجرة
عمى السشافدة الجولية ،واألحسخ يعشي ضخورة إغبلقيا؛ كػنيا ال تأتي بالججيج .أما السؤشخ البختقالي ؼيعشي

مشح فخصة أخخػ لمسخابخ السرشفة في ىحه الخانة؛ حتى يتدشى ليا رفع التحفطات التي وجيتيا ليا
المجشة .ووفق ىحا التقييع نجج أف مغ بيغ  1400مخبخ يػجج حػالي  400مخبخ في الزػء األخزخ،
و 100مخبخ في الزػء األحسخ و 900مخبخ في الزػء البختقالي ،ومؤخ اخ قدست السخابخ البحثية في

الجدائخ الى نػعاف ،مخابخ امتياز وششية تذارؾ حؿيقة في تصػر السعخفة والتكشػلػجيا وحل مذاكل

القصاعات األخخػ ،ومخابخ محمية تكػف تابعة لمجامعة األصمية.1

بعيجا عغ االمكانيات اليائمة سابقة الحكخ سػاء مغ ميدانيات أو ـياكل أو حتى كادر بذخؼ فإف
ً
تحجد مكانة
الترشيفات العالسية الستػّفخة بأعجاد كبيخة
ومتشػعة ،والتي تعتسج السعاييخ الستّفق عمييا ،و ّ
ّ

الستسيدة عالسيا ،مغ خبلؿ ؾياسيا لجػدة التعميع والبحػث العمسية ،إضافة إلى ندبة السذاركة
الجامعات
ّ
التصػر الرشاعي ،والسداىسة في بشاء التشسية االقترادية
أخيخ قجرة الجامعات عمى اإلسياـ في
الجولية ،و ًا
ّ

فالسؤكج أف
واستجامتيا .وإذ ما اخحنا بكل مػضػعية ىحه السعاييخ ،لتحجيج نػعية الجامعات الجدائخية،
ّ

دائسا
ّ
مؤسدات التعميع العالي في الجدائخ تفتقج إلى ىحه السػاصفات العالسية ،حيث تذيخ التقاريخ العالسية ً
إلى ت ّحيل الجامعة الجدائخية التختيب العالسي ،إذ لع يتجاوز تختيب ّأوؿ جامعة جدائخية في التقخيخ الدشػؼ

لسجمة تايسد لمتعميع ،الرادر  ،2021والحؼ شسل  1396جامعة مغ بيغ  92دولة حػؿ العالع ،الفئة

تزع تختيب الجامعات مغ  601إلى  .800ويسثل الججوؿ التالي مكانة الجامعات الجدائخية
الدابعة التي ّ
1

صالح حسٌن ،البحث العلمً فً الجزائر  :مجرد تملٌد لما هو موجود أم تخطٌط لما هو مفمود ؟ ،مجلة الدراسات التارٌخٌة واالجتماعٌة ،جامعة
نواكشط ،مورٌطانٌا ،المجلد  ،4054العدد  05( 00دٌسمبر/كانون األول  ،)4054ص .550
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في السؤشخات العالسية التي تؿيذ جػدة وفعالية مؤسدات قصاع التعميع العالي وكسا سشبلحع أف

الجامعات الجدائخية إما غيخ مػجػدة أو تتحيل التختيب.

الججول ( :)2-6تختيب الجامعات الجدائخية وفق السؤشخات العالسية
السؤشخ

سشة االصجار

الجامعة الجدائخية

التايمز

2021

أربعة عذخ ( )14جامعة
جدائخية

جامعة فخحات عباس

التختيب

السختبة ()600-501

بدطيف

Webometrics

2021

جامعة العمؽم والتكشؽلؽجيا

1913

نيتشر)(Nature

2019

ال وجؽد ألي جامعة

/

تصنيف  QSالعالمي

2021

تصنيف  CWURألفضل
 0222جامعة

2020

موقع ”” unirank

2018

شانغهاي

2020

تصنيف ليدن العامي
للجامعات

2020

ىؽاري بؽمجيؼ
جدائخية

13جامعة جدائخية

جامعة العمؽم والتكشؽلؽجيا
ىؽاري بؽمجيؼ

91-100

 02جامعة جدائخية

جامعة العمؽم والتكشؽلؽجيا
ىؽاري بؽمجيؼ

 81جامعة جدائخية

1749

جامعة أبؽ بكخ بمقايج

1905

ال وجؽد ألي جامعة

/

تمسدان

جدائخية

جامعة العمؽم والتكشؽلؽجيا
ىؽاري بؽمجيؼ

1063

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة باالعتساد عمى مؤشخات قياس جؽدة التعميػ العالي

لع تخحع الترشيفات العالسية الجامعات الجدائخية ال مغ حيث نػعية التعميع وال حتى مغ حيث
التصػرات واإلصبلحات فأكبخ ثبلث ترشيفات عالسية لع تجرج وال جامعة جدائخية ضسغ أحدغ 500

جامعة في العالع .إذ أسقط ترشيف جامعة " جايػ تػنج شانغياؼ" ألفزل  500جامعة الرادر في

 ،2020وعسػما فإف السؤسدات الجامعية الجدائخية لع تخؽ في سمع السؤسدات الجامعية العالسية أو

العخبية وال حتى االفخيؿية حيث احتمت اوؿ جامعة جدائخية دائسا السخاتب التي تمي .1000
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السطمب الثاني :االبتكار في الجدائخ
يشتج االبتكار مغ تفاعبلت متعجدة ومتعجدة لسجسػعة أعػاف اقترادييغ ومؤسدات ويذكل

سمدمة مغ العسميات والعبلقات السػجػدة بيغ الفخوع الرشاعية ،الدمصات العسػمية ،مؤسدات البحث
واألوساط الجامعية بغخض تصػيخ البحث العمسي والتصػيخ التكشػلػجي .وعمى ىحا األساس قامت الج ادئخ

بتأسيذ نطاـ وششي لبلبتكار يعكذ األىسية التي تػلييا لمعمع والتكشػلػجيا ،ويذسل ىحا الشطاـ عمى
مخكبات وعشاصخ تؤلف بسجسػعيا مشطػمة متكاممة تيجؼ إلى تفعيل عسمية االبتكار عمى الرعيج

الػششي.

أوال :الشعام الؽطشي لالبتكار
مغ السعخوؼ أف كل نطاـ يذسل مجخبلت ومخخجات وعسميات ،باإلضافة إلى التغحية العكدية

التي تعسل عمى ترحيح وتحديغ الشطاـ برػرة مدتسخة ،وتتسثل مجخبلت الشطاـ الػششي لبلبتكار في
مجسػعة الكفاءات والػسائل والسؤسدات البحثية والتعميسية والتكػيشية والتذخيعات والسعمػمات ،في حيغ

تقاس مخخجاتو بسختمف السشتجات العمسية التي مغ شأنيا أف تعدز القجرة التشافدية لمسؤسدة أو لمبمج

كاالختخاعات واالكتذافات والشطخيات وإشبلؽ مشتجات ججيجة أو تججيج مشتجات حالية وتقجيع حمػؿ
لسذكبلت فشية قائسة ،والسداىسة في تفديخ ومعالجة ضػاىخ إدارية أو اقترادية أو اجتساعية أو ثقاؼية.

والشطاـ الػششي لبلبتكار ال يسكغ أف يػجج دوف إشار" "Frameworkفي عل العبلقات والخوابط بيغ

مخكبات مشطػمة العمع والتكشػلػجيا الػششية والعالسية 1،وىحا ما يبخزه الذكل التالي:

1

مسعود بن موٌزة ،دمحم لمٌن حساب ،دور المؤسسة االلتصادٌة فً بناء نظام وطنً لإلبداع ،الملتمى الدولً حول المؤسسة االلتصادٌة الجزائرٌة
واالبتكار فً ظل األلفٌة الثالثة ،كلٌة العلوم االلتصادٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة لالمة 52 ،و 53نوفمبر  ،4004ص .423

278

الفصل السادس :تصور مقترح لمدينة افتراضية للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر
الذكل( :)3-6العؽامل الستفاعمة في الشعام الؽطشي لالبتكار

السرجر :تقخيخ مشطسة التعاون والتشسية ،1999 ،ص.23

يبيغ الذكل أعبله صػرة مبدصة عغ الشطاـ الػششي لبلبتكار ،واليجؼ ليذ تحجيج كل العشاصخ

والعبلقات بل ىػ إعصاء فكخة عغ العبلقات األساسية ،ويبيغ الذكل أيزا مجسػعة مغ الستعامميغ

(الجامعات ،السؤسدات االقترادية ،مخاكد البحث ،السؤسدات السالية ،الدػؽ ( )...أنطخ الذكل )4-6

الحيغ يجخمػف في تفاعل مع بعزيع مغ أجل تبادؿ السعمػمات والسعارؼ والتسػيل البلزـ والسػرد البذخؼ

السؤىل بيجؼ لتبلحع مغ أجل تحقيق ىجؼ الشطاـ ككل ،وىحا شبعا في إشار الدياسة الػششية العامة
لم عمع والتكشػلػجيا السحجدة مغ شخؼ الجولة ،وبالتفاعل مغ جانب آخخ مع ما يحجث في السحيط الخارجي

مغ تغيخات تكشػلػجية وتقشية مفيجة لمبمج ،والتي عادة ما يدتفيج مشيا مغ خبلؿ عجة آليات مثل نقل

التكشػلػجيا والتخاخيز.

تستمظ الجدائخ نطاـ وششي لبلبتكار يعكذ األىسية التي تػلييا لمعمع والتكشػلػجيا واالبتكار،

ويذسل ىحا الشطاـ عمى مخكبات وعشاصخ تؤلف بسجسػعيا مشطػمة متكاممة ،تتػزع ىحه السشطػمة عمى

ثبلثة مدتػيات ىي:

1

 .1السدتػػ األوؿ عبارة عغ سمصة تشفيحية مسثمة في الػزيخ األوؿ برفتو السدؤوؿ األوؿ عغ تشفيح
سياسات الجولة في شتى السجاالت ومشيا البحث العمسي والتصػيخ التكشػلػجي ،وقج أنذئ السجمذ

الػششي لمبحث العمسي والتقشي ليكػف أداة مداعجة لمػزيخ األوؿ في اتخاذ الق اخرات وتحجيج
1

زموري كمال،تشخٌص وضعٌة النظام الوطنً لالبتكار فً الجزائر "حمائك وآفاق" ،مجلة نماء لاللتصاد والتجارة ،جامعة جٌجل ،الجزائر،
العدد  00دٌسمبر  ،2012ص .21-20
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االستخاتيجيات السدتقبمية الخاصة بالبحث العمسي والتصػيخ التكشػلػجي ،وتحجيج األولػيات بيغ
البخامج الػششية لمبحث بالسػازاة مع تشديق عسمية انصبلقيا وتقجيخ تشفيحىا؛

 .2السدتػػ الثاني لمشطاـ الػششي لبلبتكار يذسل سمصات تشفيحية مسثمة في الػ ازرات ،حيث أف كل و ازرة
تحتػؼ عمى ـياكل تباشخ عسمية البحث العمسي والتصػيخ التكشػلػجي برفة مباشخة أو غيخ مباشخة،
وأىع ىحه الػ ازرات ىي و ازرة التعميع العالي والبحث العمسي ،وتع إنذاء عجة ىيئات استذارية لسداعجة

وزيخ القصاع في أداء ميامو في مجاؿ البحث العمسي والتصػيخ التكشػلػجي ،وتسثمت ىحه الييئات

في ا لذ الػششي لتقييع البحث العمسي والتصػيخ التكشػلػجي ،السجيخية العامة لمبحث العمسي
والتصػيخ التكشػلػجي ،المجشة الػششية لتقييع السؤسدات العسػمية ذات الصابع العمسي والثقافي

والسيشي

 .3السدتػػ الثالث يزع مختمف اليياكل التي تسارس نذاط البحث العمسي والتصػيخ التكشػلػجي مثل

الػكاالت الػششية ،مخاكد ووحجات البحث التابعة لمتعميع العالي أو القصاعات الحكػمية األخخػ،

مخابخ البحث عمى مدتػػ اليياكل الجامعية أو السؤسدات االقترادية ،عمى الخغع مغ إنذاء ىحا

الرخح السؤسداتي في الجدائخ ،يسكششا مبلحطة بعس نػاحي القرػر في الشطاـ الػششي لبلبتكار
كزعف التخابط بيغ الييئات السعشية بتشطيع نذاط البحث العمسي والتصػيخ التكشػلػجي ،وعجـ

استقخار تشطيسيا اإلدارؼ وتجاخل أدوارىا وافتقارىا إلى العسل الجساعي ،باإلضافة إلى انخفاض

الػزف الشدبي لسؤسدات البحث العمسي والتصػيخ التكشػلػجي سػاء في القصاع العاـ أو الخاص.
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الذكل( :)4-6هيكل الشعام الؽطشي لالبتكار في الجدائخ

السرجر :دويذ دمحم الطيب ،محاولة تذخيص وتقييػ الشعام الؽطشي لالبتكار في الجدائخ خالل الفتخة -6991
،0229أطخوحة دكتؽراه في العمؽم االقترادية ،جامعة ورقمة ،0260-0266 ،ص.052

ثانيا :السؤسدات الشاشئة في الجدائخ:

الجدئخ بصاقة شبانيو ذات كفاءات عمسية عالية يسكغ االعتساد عمييا لتحقيق تشسية
ا
تدخخ
اقترادية حؿيؿية ،بعيجا عغ التبعية السفخشة لقصاع السحخوقات ،وذلظ عغ شخيق مذاريع ابجاعية تعتسج

عمى االبتكارات التكشػلػجية ،تشفحىا مؤسدات ناشئة تداىع في خمق الثخوة وتصػيخ اقتراد السعخفة

يعػؿ عمييسا في األنطسة القانػنية واالقترادية الحجيثة .كسا جدجت اإلرادة
والحكاء االصصشاعي المحاف َّ

الدياسية رغبتيا في استقصاب ىحه القجرات والكفاءات العمسية ،عغ شخيق خمق ميكانيدمات ججيجة تتساشى
ومتصمبات العرخ بجاية باستحجاث وازرة مشتجبة لجػ الػزيخ األوؿ مكمفة باقتراد السعخفة والسؤسدات

الشاشئة ،التي تعشى بساخفقة الذباب في تشفيح مذاريعيع ،باستحجاث ىيئات م اخفقة وأخخػ داعسة لمسؤسدات
الشاشئة ،مشيا لجشة وششية لسشح عالسة "مؤسدة ناشئة" و"مذخوع مبتكخ" وحاضشة" ،بسػجب السخسػـ

التشفيحؼ رقع  254-20السؤرخ في 15سبتسبخ  ،2020كحلظ إنذاء مؤسدة تخؾية وتدييخ ـياكل دعع
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السؤسدات الشاشئة ،بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع  356-20السؤرخ في  30نػفسبخ  2020وتسكيشيا مغ
االستفادة مغ صيغ تسػيمية مختمفة تتساشى ومتصمباتيا وخرػصياتيا.

1

ثالثا :بخاءات االختخاع في الجدائخ

تعج االختخاعات ثسخة العسل والسثابخة ،قج يدتغخؽ األمخ لحطة مغ اإللياـ لمتػصل إلى فكخة جيجة

ولكغ األمخ يتصمب الكثيخ مغ البحث والكثيخ مغ الخبخة لتحػيل ىحه الفكخة إلى اختخاع مفيج وعسمي.

أيزا التأكج مغ أنيع إذا
يدتحق السختخعػف السكافأة عمى الػقت الحؼ يكخسػنو إلحياء أفكارىع .يجب ً
شاركػا االختخاع مع بؿية العالع ،فمغ يدخقو أحج أو يدتخجمو أو يشدخو دوف إذنو .تداىع البخاءات في نذخ

قجما في
السعارؼ الججيجة التي بجورىا يسكغ أف تداعج اآلخخيغ عمى حل مذاكل مختمفة أو السزي ً
العمػـ والتكشػلػجيا وتدييل الػصػؿ إلى العمع والتكشػلػجيا والسعمػمات .تخػؿ بخاءة االختخاع لراحبيا

جسيع الحقػؽ االستئثارية الستغبلؿ االختخاع مػضػع البخاءة ومشع الغيخ مغ إنتاج أو استعساؿ أو بيع أو
استيخاد االختخاع السذسػؿ بالحساية في الجدائخ دوف إذف أو ترخيح مغ السالظ أو أصحاب الحقػؽ .كسا

يسكششا تحجيجىا عمى أنيا" :شيادة تسشحيا الجولة متسثمة في السعيج الػششي الجدائخؼ لمسمكية الرشاعية
لكل مغ يتػصل لفكخة ججيجة يشتج عشيا حل مذكمة معيشة في مجاؿ التقشية ".في حيغ تصخؽ السذخع

الجدائخؼ لتعخيف بخاءة االختخاع شأنو في ذلظ شأف غالبية السذخعيغ في غالبية التذخيعات الػششية التي
عشيت ذات السػضػع عمى أنيا" :وثيقة تدمع لحساية االختخاع"

2

نذيج اليػـ نسػا مزاعفا مغ شمبات تدجيل بخاءات االختخاع في كل مغ الػاليات الستحجة والريغ

وفي الياباف بشدبة  %24.2وأيزا نسػا كبي اخ في عجد مغ االقترادات الستقجمة مثل ألسانيا والب اخزيل وكشجا

والسسمكة الستحجة .والب اخزيل بصبيعة الحاؿ ىي بمج متػسط الجخل ،وىحه أسػاؽ متصػرة ججا ،لحلظ يعج ىحا

الشػع مغ الشسػ يعج الفتا لمشطخ بحق فمسا نخػ أوػ دوؿ العالع اقتراديا تقجـ أكثخ مغ مميػف شمب تدجيل
بخاءة اختخاع نجرؾ أف ىحه األخيخة تمعب دو ار ميسا في تحخيظ ىحه القػػ االقترادية في جيغ أف الجدائخ

تحري  170شمب تدجيل بخاءة اختخاع (أنطخ الججوؿ  )3-6فالسقارنة ىشا تبجؼ أف السشطػمة الػششية

لبلبتكار الحالية تذػبيا عجة نقائز ،تعيق وتحج مغ مبادرات الجدائخييغ فشجج العالع الجدائخؼ بمقاسع حبة
متحرل عمى  1500بخاءة اختخاع سجل معطسيا بالػاليات الستحجة األمخيكية بعج تػجيو نحػ القصب

العالسي لمتكشػلػجيا سيميكػف فالي ليحا يجب عمى الجيات السخترة وضع تجابيخ لخمق مشاخ مبلئع

لحاممي األفكار السبتكخة لتدجيل أفكارىع وتجديجىا في مذاريع مثسخة اقتراديا ،وإلرساء مشطػمة وششية

لبلبتكار قػية وفعالة ،يتػجب عمى كل الفاعميغ رفع مدتػػ أدائيع ،مغ خبلؿ وضع بخامج قصاعية عسمية

1

الملتمى الدولً االفتراضً عبر تمنٌة التحاضر المرئً عن بعد حول المؤسسات الناشئة والتنمٌة االلتصادٌة ،جامعة تٌزٌوزو ،الجزائرٌ ،ومً
 53-52جوان .4045
2
نبٌل ونوغً ،مفهوم براءة االختراع حسب المشرع الجزائري ،مجلة المستمبل للدراسات المانونٌة والسٌاسٌة ،المركز الجامعً آفلو ،الجزائر،
المجلد  ،00العدد  ،05جوان  ،4055ص .44
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تدسح بتػفيخ مشاخ مبلئع لتذجيع االستثسارات والتحػيل التكشػلػجي ،وتداىع في خمق الثخوة وتشػيع

االقتراد الػششي واستجامتو.

الججول ( :)3-6عجد طمبات تدجيل بخاءات االختخاع لمسقيسيؼ بالجدائخ ()2021-2011

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة

رابعا :مكانة الجدائخ ضسؼ مؤشخات االبتكار

يؿيذ مؤشخ االبتكار العالسي نبس أحجث اتجاىات االبتكار العالسية ويرشف أداء الشطاـ

اإليكػلػجي لبلبتكار في االقترادات حػؿ العالع كل عاـ ،مع تدميط الزػء عمى نقاط القػة والزعف في
االبتكار والفجػات الخاصة في مقاييدو .وتدتكذف مؤشخاتو ،البالغ عجدىا  80مؤش اخ مرشفة ضسغ
فرميغ السجخبلت والسخخجات ويقدع كل فرل الى مجسػعة محاور(أنطخ الذكل  )5-6تسثل رؤية

ص ّسع ىحا
شاممة عغ االبتكار بذتى مجاالتو ،ومشيا البيئة الدياسية والتعميع والبشى التحتية وتصػيخ وقج ُ
يزع نحػ  80مؤش اًخ ،بسا في ذلظ التجابيخ السعتسجة
السؤشخ اللتقاط أشسل صػرة مسكشة عغ االبتكار ،إذ ّ
مغ قبل كل اقتراد بذأف البيئة الدياسية والتعميع والبشية التحتية والسعخفة .ويسكغ استخجاـ مختمف
السقاييذ التي يػفخىا مؤشخ االبتكار العالسي ألغخاض رصج األداء ومقارنة التصػرات مقابل االقترادات

السشجرجة ضسغ الجراسة.

1

1

مؤشر االبتكار العالمً ،المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة wipo.
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الذكل( :)5-6محاور مؤشخ االبتكار العالسي

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة

نعير اليػـ في بيئة دولية تذيج تغي اخ متدارعا ،وسط ىحا التغيخ نجج تشامي كبيخ االبتكار

كأساس لمتقجـ في أؼ مجاؿ ،خرػصا مع حخكة العػلسة الحاصمة في في كل السجاالت ،إضافة إلي

بخوز تجاعيات ـيسشة ثػرة السعمػمات وتجفقاتيا الستججدة ودوائخىا السعقجة ،وتعاضع مػجات االبتكار

والتصػر التكشػلػجي عمى اتداع مجاالتو ،وتدارع تصبيقاتو في شتى مجاالت الحياة خاصة االقترادية
مشيا وحدب مؤشخ االبتكار العالسي فقج شيج عاـ  2021استسخار صعػد الريغ وفيتشاـ واليشج والفمبيغ،

وتقجمت البمجاف األربعة إلى قائسة الجوؿ الخسديغ األولى وفًقا لسؤشخ االبتكار العالسي .وترجرت سػيد اخ
مؤشخ االبتكار العالسي ،وىي السختبة التي احتفطت بيا مشح عاـ  2011وعمى الخغع مغ التقجـ الحؼ
حققتو بعس الجوؿ ،إال أف الفجػة بحدب الجخل والسشاشق االقميسية ال تداؿ قائسة ؼيسا يتعمق بأداء

االبتكار.

احتمت الجدائخ السختبة الػ  125واألخيخة في قائسة الجوؿ التي شسميا تقخيخ مؤشخ االبتكار العالسي

لدشة  ،2011وتخاوحت مخاتبيا دوما بيغ  100و( 130أنطخ الججوؿ  )4-6وىي السخاتب الستحيمة
لمتختيب وىحا ما يعكذ انحجار وضعية االبتكار بالجدائخ ووضعيا الحؿيقي مغ الجغخاؼيا البذخية العالسية

بالشطخ إلى قجراتيا اليائمة ،عمى غخار تختيب الجامعة الجدائخية عالسيا ،وتقخيخ التشافدية العالسية الحؼ
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رتب الجدائخ في السختبة  89عالسيا لدشة  .2019واحتمت الجدائخ السختبة  168عالسيا في مؤشخ الحخية

االقترادية الحؼ ترجره مؤسدة “ىيختيج” األميخكية ،أيغ تحرمت عمى  49.7مغ أصل مائة نقصة،
ججا مقارنة ببعس دوؿ الجػار والجوؿ العخبية واإلفخيؿية أيغ احتمت اإلمارات
وجاءت في مخاتب متأخخة ً
العخبية الستحجة السختبة  9عالسيا ،وتمتيا قصخ في السختبة  28عالسيا ثع البحخيغ في السختبة 54عالسيا
أساسا
فالكػيت السختبة 90عالسيا .وقج ارتفعت نتيجة الجدائخ اإلجسالية بسقجار  2.8نقصة ،ويخجع ذلظ
ً
إلى تحدغ الرحة السالية فيي تحتل السختبة  13مغ بيغ  14دولة في مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ

إفخيؿيا ،ودرجاتيا اإلجسالية أقل مغ الستػسصات اإلقميسية والعالسية.

الججول ( :)4-6ججول يؽضح مخاتبة الجدائخ ضسؼ مؤشخ االبتكار العالسي 2021-2011

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة

يأتي تختيب الجدائخ لدشة  2021في السختبة  ،120بعج كل مغ االمارات  34تػنذ 65
الدعػدية  66قصخ  ،70السغخب  75الكػيت  78البحخيغ  79األردف  81عساف  84لبشاف  87مرخ

 ،96وجاءت اليسغ في السختبة األخيخة  131وىي مؤشخات تطيخ قجرتشا السحجودة ججا عمى االبتكار،
وتجعمشا نتداءؿ عغ شبيعة أداء مؤسداتشا الجامعية ،والبحثية ،السشتذخة في كل ربػع الػشغ ،وما يؤكج

ىحا أكثخ ىػ اتداع اليػة بيششا وبيغ مجسػعة الجوؿ التي نعتقج أنشا نديخ في فمكيا ،وال نقػؿ بالزخورة

الجوؿ الشاشئة ،ألف األمخ أصبح بعيج السشاؿ ،مثل حرػؿ نيجيخيا عمى السختبة  22إلى جانب فخندا،

وجشػب إفخيؿيا في  ،59إسخائيل  ،14شيمي  ،38كػستاريكا  ،45الب اخزيل  ،47تخكيا  65وإيخاف .95
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الججول ( :)5-6دعامات مجخالت االبتكار لمجدائخ 2021-2011

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة

مغ خبلؿ التحميل الكسي لمججوؿ الدابق نجج أف أغمب مؤشخات االبتكار الفخعية سػاء مجخبلت
االبتكار أو مخخجاتو تخسع نفذ صػرة نتائج مؤشخ االبتكار العالسي في الجدائخ كسا نبلحع مغ ؾيع
مؤشخات االبتكار أف أضعف السؤشخات سجمتيا الجدائخ خبلؿ الدشػات السحكػرة ىي كل مغ البحث
والتصػيخ ،خمق السعخفة ،والدمع والخجمات اإلبجاعية (أنطخ الججوؿ  )6-6كسا نجج مغ خبلؿ التحميل

الشػعي أف لمعامل البذخؼ دور كبيخ في رفع مدتػػ االبتكار في الجدائخ مغ خبلؿ تذجيع اإلبجاع ونذخ
ثقافة االبتكار إضافة إلى الثقة في السؤىبلت البذخية .في حيغ أف بيئة األعساؿ في الجدائخ في تجىػر

مدتسخ .نجج أف مؤشخ الصاقة االبتكارية وتػشيغ التقشية ومؤشخ البشية التحتية والتكشػلػجية قج حقق أداء

متػاضعا أماـ دوؿ عخبية أخخػ ناـيظ عغ الجوؿ الستقجمة ،الذيء الحؼ يجؿ عمى السخحمة الستأخخة التي
تحتميا الجدائخ في مجاؿ االبتكار ،ووجػد فجػة تقشية بيشيا وبيغ الجوؿ الستقجمة ،وىحا يعشي أنيا ال تعتسج
بذكل كبيخ في تشافديتيا وتشافدية مؤسداتيا عمى االبتكار ،وسػؼ يتع تػضيح ذلظ مغ خبلؿ مؤشخ كل

مغ االعتساد عمى تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ،التجريب والتعميع العالي ،ديشاميكية األعساؿ والقجرة
عمى االبتكار.
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الججول ( :)6-6دعامات مخخجات االبتكار لمجدائخ 2021-2011

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة

أصبح العالع بأسخه مغ الذخكات إلى الحكػمات والسجتسعات يتحجث عغ االبتكار في جسيع
أشكالو .وعقب التباشؤ االقترادؼ األخيخ تحػؿ التخكيد بػضػح إلى األقاليع الشامية ،باعتبارىا سػقا مميئة
باإلمكانات ،بل وأيزا مخك اد لبلبتكارات الشادرة .ومغ السيع ؾياس ىحا التحػؿ لسعخفة حالشا .ولعل مؤشخ

االبتكار العالسي ىػ أساس ؾياس ىحا التحػؿ وىػ نقصة االنصبلؽ وما تعكدو نتائج الجدائخ في دعامات

مخخجات االبتكار تخيشا االنحجار في مخخجات الشطاـ الػششي لبلبتكار ىحه الشتيجة جج ضعيفة ال تعكذ

الػاقع العسمي لمببلد نطيخ ما تستمكو الجدائخ مغ قجرات بذخية ومالية تسكشيا مغ تحقيق نتائج أفزل في
مجاؿ السخخجات سػاء االبجاعية أو السعخفة والتكشػلػجيا ولكغ الشتائج التي تحرمت عمييا الجدائخ تطيخ
جميا أف الشطاـ الػششي لبلبتكار يبقى عاج اد عغ أداء ميامو لعجـ تػفخ مشاخ مذجع ألسباب عجيجة مشيا
تخكيد استخاتيجية االبتكار عمى اكتداب السػارد والػسائل الستصػرة عبخ عسمية االستيخاد أيغ يغمب الصابع
االستيبلكي البحت عمى الجدائخ عشجما يتعمق األمخ بالتكشػلػجيا دوف االىتساـ بحل السذاكل الستعمقة

بالسؤسدات االقترادية ،ونطاـ الحػافد غيخ مذجع وال يحسذ األفخاد والسؤسدات عمى الؿياـ باالبتكار،
باإلضافة إلى قمة االتراؿ بيغ مؤسدات الشطاـ الػششي لبلبتكار وعجـ الػعي بأىسيتيا ،خاصة لجػ
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مخاكد البحث والتصػيخ والسؤسدات الجامعية ،وعجـ اىتساـ القصاع الخاص باالستثسار في البشية التحتية

لمعمع والتكشػلػجيا.

بعج عخض األرقاـ الػاردة في التقاريخ الدابقة التي قجمت تقييع وضعية االبتكار في الجدائخ،

ورغع اختبلؼ الجيات السعجة ليا ،أضيخت تصابقا شبو تاـ عمى أف الجدائخ تعخؼ تأخ اخ كبي اخ في مجاؿ
نذاط االبتكار سػاء مغ حيث تقييع مجخبلتو أو مخخجاتو ،إضافة إلى التقييع الدمبي لبيئة االبتكار

السػجػدة في الجدائخ ،وىحا ما انعكذ عمى ترشيف الجدائخ في السخاتب الستأخخة عمى السدتػػ الجولي،

اإلفخيقي أو العخبي ،ىحه الشتيجة ال يسكغ تفديخىا سػػ بانعجاـ سياسة واضحة السعالع لجػ الجولة
الجدائخية في مجاؿ االبتكار ،سػاء تعمق األمخ بسسارسة الشذاط في حج ذاتو أو في تػفيخ البيئة السشاسبة

لحلظ .ويجب عمى الجدائخ دخػؿ مزسار الدباؽ نحػ االبتكار ألنو الحل الػحيج الستػفخ حاليا أماميا

حتى تتسكغ مغ المحق بخكب التصػر واالزدىار وتحقيق السدتػػ السعيذي السزسػف والخخوج مغ الصابع

الخيعي االستيبلكي الى االنتاجية والفعالية االقترادية التي تقػدنا نحػ التشسية الذاممة والسدتجامة.
السطمب الثالث :التشسية التكشؽلؽجية السدتجامة في الجدائخ

يأتي السصمب األخيخ لخصج مكانة الجدائخ ضسغ مدار التشسية التكشػلػجية أو الثػرة الرشاعية
الخابعة لمتأكيج عمى الجور الحؼ يسكغ أف يمعبو تفعيل االستثسار في تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت وفي
جسيع السجاالت وتػضيح ارتباشات عػامل متعجدة ومتجاخمة أدت إلى تكػيغ حالة مغ التبعية وفقجاف

القجرة عمى اختيار عقبلني بيغ البجائل واالستخاتيجيات التشسػية األكثخ مبلئسة لمػاقع الجدائخؼ حالت دوف
الػصػؿ الى التشسية السدتجامة.

أوال :الجدائخ وتكشؽلؽجيا االعالم واالترال:

بجأ االىتساـ بقصاع تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في الجدائخ ىحا القصاع وجعمو في صسيع
استخاتيجياتيا ،وانتيجت سياسة ورغع الجيػد الحثيثة السبحولة في سبيل تصػيخ شاع تكشػلػجيا

السعمػمات واالتراالت ،مقارنة بغيخىا مغ الجوؿ

 .1التطؽر التاريخي لتكشؽلؽجيات االعالم واالترال بالجدائخ:
تعتبخ الجيػد التي تبحليا الجدائخ لتخؾية قصاع تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ الحجيثة أىع معالع

التشسية االقترادية البارزة خاصة واف الجدائخ تشفتح عمى اقتراد الدػؽ واالقتراد العرخؼ وتستمظ مػارد
ىامة تذجع عمى تصػيخ ىحه التكشػلػجيات في الدػؽ الجدائخية .حيث تبخز السجيػدات التي تبحليا الجولة
والتي تتسثل في مذاريع وتشطيسات تيجؼ إلى تخؾية قصاع تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ الحجيثة لسا

تسمكو الجولة مغ كفاءات في ىحا السجاؿ .زد عمى دورىا كسحخؾ لمتشسية االقترادية حيث أصبحت

السؤسدة الج ادئخية أكثخ وعيا بأف اإلعبلـ يعج وسيمة إنتاجية .ومغ جية أخخػ تعتبخ الدػؽ الجدائخية
لتكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ الحجيثة في أوج تصػرىا تدامشا مع نسػ متػقع معتبخ.
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تاريخيا ضيخت تكشػلػجيا السعمػمات واالتراؿ في الجدائخ سشة  1845مع تخكيب العذخات مغ

خصػط التمغخاؼ ،وابتجاء مغ ذات الدشة تع تخكيب العجيج مغ خصػط الصاقة :وىخاف  -مدتغانع ( 76كع)،
العاصسة– السجية ( 90كع) ،قدشصيشة -سكيكجة ( 83كع) .وفي سشة  1861تع إنذاء أوؿ خط تحت
األرض يخبط بيغ الجدائخ وفخندا ولكشو لع يذتغل إال لعاميغ فقط ،وفي عاـ  1870تع وضع كابل عشابة

مخسيميا في الخجمة .ومشح استقبلؿ الجدائخ في عاـ  ،1962وحتى عاـ  2000ضمت شبكة االتراالت

الدمكية والبلسمكية متجىػرة وكاف ىشاؾ عجـ تػازف وعسمية تػزيع غيخ عادلة لمخجمات حدب السشاشق.
وفي الػاقع فقج كانت الذبكة متصػرة ندبيا فقط في السشاشق الحزارية في شساؿ الببلد في حيغ أنو في

مشاشق أخخػ غيخ متصػرة إلى حج كبيخ أو شبو مشعجمة.1

ومشح عاـ  2003ىشاؾ تحدغ ممحػظ في الػضع بعج تحخيخ سػؽ االتراالت الدمكية والبلسمكية

وصجور قانػف رقع  03لدشة  2003والحؼ جاء إلنياء احتكار الجولة لشذاط البخيج واالتراالت ،وقج

اقتخف ىحا التحخيخ بإنذاء ىيئة تشطيع البخيج وىي تعسل عمى ضساف تشطيع القصاع واالتراالت الدمكية

والبلسمكية  ARPTوتديصخ شخكة "اتراالت الجدائخ" عمى سػؽ قصاع االتراالت والتي تقجـ خجمات
االتراالت الياتؽية الثابتة والسحسػؿ ،وبالخغع مغ ذلظ فيي لع تكغ السؤسدة األولى التي قجمت خجمة

الياتف السحسػؿ حيث حرمت شخكة "أوراسكػـ تيميكػـ" السرخية عمى أوؿ رخرة لتذغيل الياتف
السحسػؿ في الجدائخ عبخ شخكة  Djezzyبعجىا أشمقت اتراالت الجدائخ شخكتيا  ،Mobilisوجاءت
بعجىا شخكة  Ooredooالكػيتية .وقج تصػر قصاع اتراؿ اليػاتف الشقالة في الفتخة  2015-2001مغ
 100000مذتخؾ الى  43.227.643مذتخؾ.

2

بخرػص اإلنتخنت فإف أوؿ تدجيل لجخػؿ االنتخنت إلى الجدائخ كاف سشة  1991مغ قبل

الجسعية الجدائخية UNIXبالتعاوف مع جسعية العمساء الجدائخييغ مغ خبلؿ االتراؿ بإيصاليا .وفي سشة
 1993أصبح  CERISTمخكد البحث واإلعبلـ العمسي والتقشي الحؼ أنذئ في افخيل 1986مغ قبل
و ازرة التعميع العالي والبحث العمسي السػزع الػحيج لمجخػؿ إلى االنتخنت وكاف االنصبلؽ الفعمي لبلرتباط

باإلنتخنت في شيخ مارس  1994عغ شخيق إيصاليا حيث كانت سخعة الخط آنحاؾ ضعيفة ججا وال

تتعجػ  ،s/kb 6.9وفي سشة  1998تع ربط الجدائخ بػاششصغ عغ شخيق القسخ الرشاعي بقجرة ترل

إلى 1ميغابايت في الثانية لتختفع سخعة االنتخنت شيخ مارس  1999إلى  2ميغابايت في وقج تزاعفت

ىحه الدخعة بكثيخ بعج مخور الدشػات لتربح Gbps 131الثانية (جيجا بايت/ثا) في سشة . 2014و

لكغ بالخغع مغ ذلظ فيي تبقى ضعيفة عشج مقارنتيا بدخعة البمجاف األخخػ ،فسثبل في السغخب نجج أف

سخعة اإلنتخنت تسثل ثبلثة أضعاؼ ما ىػ مػجػد بالجدائخ بدخعة تقجر ب .Gbps 412
1

طلحً فاطمة الزهراء ،الشرٌف بوفاس ،تكنولوجٌا المعلومات والتعلٌم العالً فً الجزائر ،مداخلة ممدمة للملتمى الوطنً الثانً حول "الحاسوب
وتكنولوجٌا المعلومات فً التعلٌم العالً"ّ 4-5 ،مارس  ،4052ص.55
2
طلحً فاطمة الزهراء ،الشرٌف بوفاس ،مرجع سبك ذكره ،ص .54
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أعمشت سمصة الزبط لمبخيج واالتراالت الدمكية والبلسمكية في ديدسبخ  2014أنو بإمكاف

الستعامميغ الثبلث لمياتف الشقاؿ في الجدائخ الذخوع في تدػيق خجمة الجيل الثالث  3Gفي الجدائخ حيث
بمغ عجد السذتخكيغ أكثخ مغ  27مميػف سشة  2015كسا أشمقت مؤسدة اتراالت الجدائخ في 29

أفخيل  2015خجمة الجيل الخابع (G (4البلسمكي لمياتف الثابت ىحه التكشػلػجيا الججيجة التي تدسح
باإلبحار عبخ االنتخنت الفائق الدخعة ،انصبلقا مغ ىاتف السمكي بريغة الثابت مغ قبل مؤسدة

اتراالت الجدائخ ،حيث وصل عجد السذتخكيغ نياية سشة  2015إلى  423 280وتيجؼ خجمة الجيل
الخابع إلى ضساف تغصية السشاشق التي ال تحطى بعج مذتخؾ باإلنتخنت الفائق الدخعة ،وستػجو كسخحمة

أولى لمسيشييغ قبل أف تذسل الجسيػر العخيس بعج جشي فػائج االستثسار.

1

 .2احرائيات قطاع تكشؽلؽجيا االعالم واالترال بالجدائخ

وفقا لدمصة الزبط لمبخيج والسػاصبلت الدمكية والبلسمكية ،فاف السؤسدات الشاشصة في مجاؿ
تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ تديع بشحػ  2.8بالسائة مغ الشاتج السحمي اإلجسالي ) 4بالسائة مغ الشاتج

السحمي اإلجسالي إذا أخجنا بعيغ االعتبار السجاؿ البخيجؼ( ،مغ ناحية أخخػ فاف التعجاد االقترادؼ لدشة

 2011الحؼ قاـ بو السكتب الػششي اإلحراءات يذيخ إلى أف عجد السؤسدات الشاشصة في مجاؿ "
تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ" كاف  34945مؤسدة وىػ ما يسثل  3.74بالسائة مغ مجسػع السؤسدات
التي شسمتيا الجراسة خبلؿ نفذ الفتخة –و التي كاف عجدىا  250934مؤسدة .كسا أف الػ ازرة ميتسة
بتصػر عجد تدجيبلت السؤسدات الجدائخية في أنذصة تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ ودلظ مغ حيث

العجد ووفقا لمتغيخات في التدجيبلت والححؼ وكجا شبيعة أنذصتيا ،وقج مكشت البيانات السدتػحاة مغ

السخكد الػششي لمدجل التجارؼ مغ إجخاء ترشيف أولي ليجه الذخكات عبخ مجسػعة نذاشات مغ أجل
تدييل عسمية التحميل.2

يييسغ عمى نذاشات السؤسدة الستعمقة بسجاؿ تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ مجسػعة نذاشات

"صشاعة وخجمات تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ" والتي تسثل ما يقارب نرف التعجاد ،ىجا راجع إلى
العجد الياـ لمسؤسدات التي تقػـ بتخكيب شبكات ومحصات كيخبائية وىاتؽية ،وقج عخؼ ىجا الشذاط تدايجا

في عجد التدجيبلت والحؼ يخجع أساسا إلى عجد تدجيبلت مؤسدات تخكيب شبكات ومحصات كيخبائية

وىاتؽية بيغ سشة  2013وسشة  2014ومغ جية أخخػ فاف مجسػعة نذاشات االتراالت تسثل قخابة ثمث
تعجاد السؤسدات السختبط نذاشيا بسجاؿ تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ وإف نذاط األكذاؾ متعجدة

الخجمات ،مؤسدات شبكات االتراالت ومخاكد االتراؿ ىي التي تييسغ عمى ىجه السجسػعة .ؼيسا
يخز تصػر عجد التدجيبلت في نذاشات تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ ،السبلحع انخفاض مشج سشة
1

لحمر عباس وطهرات عمار ،والع تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً الجزائر وسبل اندماجها فً االلتصاد الجدٌد ،مجلة االلتصاد والمالٌة.
المجلد  ،2العدد  ،4054 ،5ص ص .41 45
2
مؤشرات تطور تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال ومجتمع المعلومات ،المولع الرسمً لوزارة البرٌد والمواصالت السلكٌة والالسلكٌة،
 ،https://www.mpt.gov.dz/ar/contentتارٌخ االطالع.4040/00/54 :
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 2010رغع انتعاش متػاضع في سشة  ،2013أما مجسػعة نذاشات االتراالت فيي تدجل عجدا ميسا

مغ الذصب تفػؽ عجد التدجيبلت والخاجع أساسا إلى عجد شصب نذاشات األكذاؾ متعجدة الخجمات.1

ؼيسا يخز مجسػعة نذاشات اإلعبلـ اآللي واالستذارات فالسبلحع ـيسشة مكاتب الجراسات

واالستذارات مع تصػر ىاـ لعجد التدجيبلت مقارنة بعجد الذصب ،وأخي اخ سجمت مجسػعة نذاط تجارة

مشتجات تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ ارتفاعا مدتس اخ وصل إلى  1600تدجيل ما بيغ سشة 2010

وسشة  ،2015أما أنذصة تجارة الجسمة والترجيخ واالستيخاد مشتجات اإلعبلـ اآللي فيي التي تييسغ عمى

ىحه السجسػعة.

2

 .3السؤشخات االقترادية
تذسل آثار تكشػلػجيا االعبلـ واالتراؿ مختمف جػانب الحياة وقج عسمت مختمف دوؿ العالع

عمى تصػيخ تكشػلػجيا اإلعبلـ واالتراؿ وتعج الجدائخ مغ بيشيا حيث بحلت جيػد لتصػيخ ىحا القصاع مغ

خبلؿ تسجيج شبكات االتراالت الدمكية وفتح سػؽ االستثسار والسشافدة في الياتف الشقاؿ إلى جانب

زيادة تجفق شبكة االنتخنت وؼيسايمي بعس نتائج قصاع االتراؿ والبخيج بالجدائخ:

أ .حطيخة مذتخكي الياتف الثابت والشقاؿ :تصػر في الدشػات األخيخة عجد مذتخكي اليػاتف الثابتة
والشقالة وىحا راجع الى غدو تكشػلػجيا االعبلـ واالتراؿ لحياتشا اليػمية وأصبحشا ندتعسميا في

شتى السحاالت سػاء الرحة ،التعميع ....،وبمغت الحطيخة الػششية سشة  2020أكثخ مغ 50

مميػف مذتخؾ(.أنطخ الججوؿ  )7-6كسا أف الشدبة الكبيخة تعػد لحاممي اليػاتف الشقالة بػ:

 90.5بيشسا مذتخكي الياتف الثابت بشدبة .9.5

الججول (:)7-6عجد مذتخكي الياتف الثابت والشقال بالجدائخ 2020-2019-2018

السرجر :سمطة ضبط البخيج واالتراالت االلكتخونية

1



المؤشرات االلتصادٌة ،مؤشرات التصاد تكنولوجٌات المعلومات واالتصاالت والبرٌد ،المولع الرسمً لوزارة البرٌد والمواصالت السلكٌة
والالسلكٌة ،https://www.mpt.gov.dz/ar/content ،تارٌخ االطالع.4040/00/54 :
2
مؤشرات تطور تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال ومجتمع المعلومات ،مرجع سبك ذكره.
تعتبر سلطة ضبط البرٌد واالتصاالت االلكترونٌة ) (ARPCEوالمسماة فً ما ٌلً "سلطة الضبط" هٌئة مستملة للبرٌد واالتصاالت االلكترونٌة،
تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستمالل المالً وتم إنشاءها فً إطار المانون رلم  ، 00-4000تتمثل مهمة سلطة الضبط فً تعزٌز تطوٌر لطاعً
البرٌد واالتصاالت االلكترونٌة من خالل عدة أعمال.
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كسا قجر عجد مذتخكي الياتف الشقاؿ لدشة  2021بػ 45.5 :مذتخؾ مختفعة ب أكثخ مغ  10مميػف
مذتخؾ في العذخية األخيخة أيغ نخػ الياتف الشقاؿ وسيمة ميسة لمتعاير في زمغ الثػرة الخابعة فتصبيقات
الياتف الشقاؿ جعمت مغ الرعب العير بجونو خاصة مع السخور بسخحمة وباء كػرونا كػفيج (.19أنطخ

الذكل )6-6

الذكل ( :)6-6تطؽر مذتخكي الياتف الشقال 2020-2010

السرجر :سمطة ضبط البخيج واالتراالت االلكتخونية

وتديصخ عمى ىحا القصاع السؤسدة الػششية اتراالت لجدائخ بشدبة  41.65تمييا أوبتيكػـ

تيميكػـ بشدبة  31.65ثع تأتي الػششية لبلتراالت بشدبة  26.82ؼيسا يخز سشة .2020

ب .الحطيخة االجسالية لسذتخكي االنتخنت :في نياية شيخ مارس  2021بمغ عجد مذتخكي االنتخنت
في الجدائخ سػاء مغ الياتف الشقاؿ أو الثابت  43.52مميػف مذتخؾ ويبقى التصػر الحاصل في
ىحا السجاؿ عائجا بالجرجة األولى الى مجػ أىسية تكشػلػجيا االعبلـ واالتراؿ في حياتشا ومقارنة

بالثبلثي األوؿ لمدشة الساضية فقج ارتفع العجد بػ  2مميػف مذتخؾ( .أنطخ الذكل )7-6

الذكل (:)7-6تطؽر الحعيخة االجسالية لسذتخكي االنتخنت بالجدائخ الثالثي األول  -2020الثالثي األول 2021
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السرجر :سمطة ضبط البخيج واالتراالت االلكتخونية

ت .رقع األعساؿ:

بمغ في سشة  2020العجد االجسالي لسكاتب البخيج عمى السدتػػ الػششي  4053مقابل 4000

سشة  2019أؼ بشدبة نسػ بمغت  1.33كسا قجر عجد السػاد البخيجية التي عالجيا بخيج الجدائخ في سشة
 155.01 2020مميػف مادة مقابل  136.60مميػف مادة سشة  2019مدجمة نسػا قجر بػػ13.48 :

كسا قجر رقع األعساؿ الحؼ حققتو اتراالت الجدائخ لدشة  2020بػ 113.54 :مميار ديشار أؼ بشدبة نسػ

بمغت  5.37بالسقارنة مع رقع األعساؿ السحقق سشة  .2019أما وخبلؿ نفذ الدشة عخؼ سػؽ الياتف
الشقاؿ انخفاضا شؽيفا لخقع األعساؿ الخاص بستعاممي الياتف الشقاؿ بحػالي  1.90مشتقبل بحلظ مغ

 284.82مميار ديشار سشة  2019إلى  279.51سشة ( .2020أنطخ الذكل )8-6
الذكل ( :)8-6مجاخيل شبكة الشقال والثابت 2020-2010
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السرجر :سمطة ضبط البخيج واالتراالت االلكتخونية

بمغ رقع أعساؿ الخجمات البخيجية  10.86مميار ديشار في سشة  2020أؼ انخفاض ندبتو
 9.76بالسقارنة مع سشة ( .2019أنطخ الذكل  .)9-6كسا أشمقت سمصػ الزبط لمبخيج واالتراالت
االلكتخونية تصبيقا يدسح لمسػاششيغ بتقييع جػدة االنتخنت مغ خبلؿ ىػاتفيع الشقالة يدسى "جػدتي" حتى

يتدشى لمقصاع معالجة الذكاوػ بذكل أسخع وأكثخ فعالية .إال أنو ورغع ىحه االستثسا ارت والجيػد

والسجاخيل السحققة في العذخية إال أف القصاع مازاؿ جبيذ معيقات تحػؿ دوف لعبو الجور السشػط بو في
تحقيق التشسية والتي تعػد معطسيا الى غياب البشى التحتية التكشػلػجية مغ أقسار صشاعية وشبكة

االتراؿ البلسمكية وىحا راجع بالجرجة األولى إلى ضعف استثسار الجولة في القصاع وعجـ الػعي باألىسية

البالغة لقصاع االعبلـ واالتراؿ في وقت الثػرة السعمػماتية.

الذكل ( :)9-6تطؽر رقػ أعسال الخجمات البخيجية 2020-2010

السرجر :سمطة ضبط البخيج واالتراالت االلكتخونية

أوال :مؤشخات تكشؽلؽجيا االعالم واالترال

حققت الجدائخ السختبة  76سشة  2019عمى السدتػػ العالسي ؼيسا يخز تبشي تكشػلػجيات

اإلعبلـ واالتراؿ ،حيث تقجمت بػ 7مخاكد خبلؿ سشة واحجة في ىحا التختيب بعجما كانت تحتل السخكد

اؿ 83سشة  .2018وؼيسا يتعمق بسؤشخ اشتخاكات الياتف الشقاؿ ،احتمت الجدائخ السخكد  61عمى
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الرعيج العالسي سشة  ،2019ؼيسا كانت تحتل السخكد  66سشة  2018والسخكد  109سشة  ،2016أؼ
أنيا أحخزت تقجما بػ  48مخك اد مشح سشة  .2016عبلوة عمى ذلظ ،تحتل الجدائخ السخكد  35في انتخنت

الياتف الشقاؿ ذو التجفق العالي سشة  2019بعجما كانت تحتل السختبة  44سشة  2018والسختبة  91سشة
 ،2016أؼ أنيا تقجمت بػ  63مختبة مشح سشة  .2016وؼيسا يخز عجد مدتعسمي االنتخنت ،انتقمت

الجدائخ مغ السخكد  106سشة  2016إلى السخكد  91سشة  2018لتدتقخ في السخكد  83سشة ،2019

محخزة تقجما بػ  23مخك اد مشح سشة  .2016حدب تقخيخ التشافدية العالسي الرادر عغ السشتجػ

االقترادؼ العالسي لدشة .2019

1

يعج التسكغ مغ تصػيخ قصاع تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في الجدائخ ،إذا ما شبق بذكل

أمخ بالغ األىسية لمتػجو نحػ مجتسع السعمػمات أو االقتراد القائع عمى السعخفة ،وليحا يتصمب
مشاسب ا

مديج مغ ثبلثة عػامل رئيدية ،وتتثسل أوال االستثسار في البشى التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات
واالتراالت ،والػصػؿ إلييا وعمى مدتػػ عاؿ مغ استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ،والقجرة
عمى استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت عمى نحػ فعاؿ مغ قبل األفخاد والحكػمات والقصاعات

الخاصة ،والسدتسجة مغ السيارات ذات الرمة ،وىحه األبعاد الثبلثة تيجؼ إلى سيػلة الػصػؿ لتكشػلػجيا

السعمػمات واالتراالت واستخجاميا وتصػيخىا ،وبالتالي كل ىحه العػامل تداعج بجورىا عمى تحخيخ
اإلمكانات الكامشة لتحقيق التشسية االجتساعية واالقترادية وحتى البيئية ،فيي تداىع في العسل عمى
تحقيق التشسية السدتجامة.

ثانيا :التشسية السدتجامة في الجدائخ

أصبحت مدايخة مؤشخات التشسية السدتجامة حتسية ال مفخ مشيا مغ اجل عجـ التخمف عغ ركب

األمع سياسيا مغ جية ومغ جية أخخػ اقتراديا كػف اف ثخواتشا السدتغمة في جمب العسمة الرعبة غيخ
متججدة مسا يعكذ مجػ مبلئسة السزي في تصبيق مؤشخات التشسية السدتجامة مغ استغبلؿ لصاقات

الستججدة وعجـ السداس بشريب األجياؿ القادمة مغ الثخوات  .الجدائخ واف كانت بعس السؤشخات تعكذ

رغبتيا القػية في السزي قجما نحػ استخاتيجية التشسية السدتجامة فاف مثاؿ لبديط عغ الفجػة بيشيا وبيغ

الجوؿ السجاورة في نفذ السجاؿ تبيغ بػضػح حؿيقة اف الخغبة غيخ كاؼية وانسا القجرة عمة تصبيق السخصط
تأتي في السقجمة لحلظ وجب مػاجية كل نقاط الزعف الستعمقة باستخاتيجيتيا لتحقيق التشسية السدتجامة.
وقج تع إنجاز العجيج مغ األعساؿ السيسة في إشار مجيػدات التشسية خبلؿ الدشػات األخيخة والتي تجخل

ضسغ تصبيق ججوؿ أعساؿ القخف الػاحج والعذخيغ ،أعصت نتائج ججيخة باالعتبار في العجيج مغ السياديغ،
مشيا عمى الخرػص محاربة الفقخ الديصخة عمى التحػالت الجيسػغخاؼية ،والحساية واالرتقاء بالػقاية

الرحية وتحديغ السدتػششات البذخية واإلدماج في عسمية اتخاذ القخار الستعمقة بالبيئة ،مغ ىشا سشعخض
1

غوال نادٌة ،عدالة العجال ،دور تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً تحمٌك أبعاد التنمٌة المستدامة بالجزائر ،مجلـة االستراتٌجٌة والتنمٌـة،
المجلد  / 05العـــدد52 :مكرر  ،4055ص .451
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في الشقاط التالية تختيب الجدائخ ضسغ بعس مؤشخات التشسية السدتجامة سابقة الحكخ(.أنطخ الفرل األوؿ

ص)44-40

 .1السؤشخات االقترادية:
وضعت الجدائخ خبلؿ الدشػات الخسذ األخيخة آليات مؤسدية وقانػنية ومالية وداخمية لزساف

إدماج البيئة والتشسية في عسمية اتخاذ القخار ،مشيا عمى الخرػص كتابة الجولة لمبيئة و مجيخية عامة
تتستع باالستقبلؿ السالي والدمصة العامة ،والسجمذ األعمى لمبيئة والتشسية السدتجامة وىػ جياز لمتذاور

الستعجد القصاعات ويخأسو رئيذ الحكػمة ،والسجمذ االقترادؼ واالجتساعي الػششي ،وىػ مؤسدة ذات

صبغة استذارية.

أ .نريب الفخد مغ إجسالي الشاتج السحمي:

يعتبخ ىحا السؤشخ مغ أىع السؤشخات االقترادية لمتشسية السدتجامة ،يعتسج عميو لتحجيج القػة

االقترادية لمجولة ،والحؼ يعتسجه البشظ الجولي مغ ضسغ الترشيفات التي تؿيذ تصػر الجوؿ ؼيعج نريب

الفخد مغ الشاتج السحمي اإلجسالي ،وىػ متػسط نريب الفخد مغ إجسالي الشاتج السحمي ،بعج قدسة الشاتج

السحمي اإلجسالي باألسعار الجارية عمى عجد الدكاف ونريب الفخد مغ الجخل القػمي ،ونتحرل عمى
متػسط نريب الفخد مغ الجخل القػمي ،بعج قدسة الجخل القػمي اإلجسالي عمى عجد الدكاف ويؤخح بيسا

لؿياس التشسية االقترادية لجوؿ العالع وتكسغ أىسية مؤشخ نريب الفخد مغ الشاتج السحمي اإلجسالي بأنو

أحج مؤشخات ؾياس مدتػػ الخفاه االجتساعي لسػاششي الجولة ،فشريب الفخد مغ الشاتج السحمي اإلجسالي
يدتخجـ عادة لمسقا رنة بيغ بمج وآخخ ،فاالرتفاع في نريب الفخد مغ الشاتج السحمي اإلجسالي إشارة إلى أف

االقتراد يتجو لمشسػ والعكذ في حالة التخاجع.

1

وفقا لتقجيخ البشظ الجولي في الجراسة التي حسمت عشػاف "ترشيفات البشظ الجولي الججيجة لمبمجاف

حدب مدتػػ الجخل ،"2021 - 2020 :فإف إجسالي الجخل القػمي حدب نريب الفخد خبلؿ عاـ
 2019واعتبا اًر مغ بجاية جانفي  2020يقجر بشحػ  3970دوال اًر  ،بيشسا كاف يقجر السؤشخ نفدو خبلؿ
 2018وحتى نياية  2019بشحػ  4060دوال اًر ،بفارؽ  90دوال اًر لمفخد الػاحج ،بشدبة تخاجع تقجر بشحػ

 2.21في السئة .وبشاء عمى الترشيف ،فإف البشظ الجولي يقدع العالع إلى  4مجسػعات تتسثل في البمجاف

مشخفزة الجخل ،والذخيحة الجنيا مغ البمجاف متػسصة الجخل ،والذخيحة العميا مغ البمجاف متػسصة الجخل،

وأخي اًخ البمجاف مختفعة الجخل وعمى ىحا األساس وججت الجدائخ نفديا ضسغ ترشيف ججيج أقل مغ
الترشيف الدابق وعمى عكذ قائسة الجوؿ التي انتقمت إلى مدتػػ أعمى ،ومشيا بشيغ وناورو وتشدانيا،
فإف الجدائخ عخفت تخاجعاً في الترشيف ىػ األوؿ مشح  ،2008حيث ضمت الجدائخ مغ ترشيف 2008

1

احصائٌات الدخل المومً ،نصٌب الفرد من الناتج المحلً االجمالً ،تمرٌر الحسابات المومٌة للبنن الدولً ،الربع الثانً  ،4052ص.0
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وحتى عاـ  2018مرشفة ضسغ الذخيحة العميا مغ البمجاف متػسصة الجخل ،ونالت الجدائخ ترشيفاً أدنى

خبلؿ  2019فانخفزت إلى الذخيحة الجنيا مغ البمجاف متػسصة الجخل.

رغع أف الشسػ في نريب الفخد مغ إجسالي الشاتج السحمي الجدائخؼ كاف ضئيبل ولع يتعجػ 2

في العذخية األخيخة إال أنو بعج  2016أصبح في انييار متتالي حتى وصل إلى االنخفاض بشدبة

( 7.20أنطخ الججوؿ  )8-6ويعػد ىحا الػضع الى انييار أسعار البتخوؿ وعجـ استقخار سػؽ
السحخوقات عالسيا ورغع محاوالت األوبظ لمحج مغ تجاعيات ىحه األزمة عمى االقتراديات السشخخشة في
السشطسة الى أف تبعية االقتراد الػششي لمخيع أدت إلى تأثيخات جديسة اقتراديا تمتيا اجتساعيا .في

الجدائخ ،وفي عاـ  2020كانت الرجمة السددوجة التي أحجثتيا التجخبلت الرارمة غخؼ الجوائية الحتػاء

جائحة فيخوس كػرونا كػفيج 19واالنخفاض الحاد في عائجات السشتجات الييجروكخبػنية السحخوقات أثخىسا

في زيادة الرعػبات االقترادية التي تعايغ مشيا الببلد .أدػ االنخفاض السؤقت في أسعار الشفط العالسية

إلى زيادة تجىػر رصيج السالية العامة والديػلة السرخؼية وأرصجة السعامبلت الخارجية ،عمى الخغع مغ
االنخفاض في ؾيسة الجيشار الجدائخؼ .ازد العجد الكمي في السيدانية زيادة كبيخة في عاـ  ،2020وسط

انخفاض حاد في عائجات الشفط والزخائب ،قابمتيا زيادة في نفقات السيدانية حيث كاف ليحه الديادة دورىا
اإليجابي في مػاجية تقمبات الجورات االقترادية التي مخت بيا الببلد.
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الججول ( :)8-6نريب الفخد مؼ إجسالي الشاتج السحمي 2020-2010

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة باالعتساد عمى احرائيات البشغ الجولي

ٍ
تعاؼ يتدع باليذاشة خبلؿ عاـ  ،2021وتعتسج
تذيخ التػقعات االقترادية لمجدائخ إلى تحقيق

استجامتو بذكل مفرمي عمى تدخيع وتيخة اإلصبلحات االقترادية لتعديد الشسػ في القصاع الخاص،

فزبلً عغ استعادة التػازنات في االقتراد الكمي .مغ الستػقع أف يشسػ إجسالي الشاتج السحمي بشدبة

 %3.7في  2021و %2.5في  ،2022ليرل إلى مدتػيات ما قبل جائحة كػرونا .مغ الرعب تحميل
الػضع االقترادؼ في عالع اؿ يداؿ يعاني مغ تفذي جائحة كػفيج. 19-فالجائحة ألقت عمى االقتراد
بأعباء جديسة سيتزح ليا مديج مغ التجاعيات مع الػقت .ومسا ال شظ ؼيو أف وقع الجائحة سيستج شػاؿ

عاـ  2021وما بعجه ،ولحلظ فإف فيع شخؽ تعامل بمجاف العالع مع آثار الجائحة االقترادية في غاية

االىسية .فقج أدت الجائحة إلى خمؽية مغ التباشؤ االقترادؼ العالسي ،وتدببت بعسميات إغبلؽ واسعة
ضيقت الخشاؽ عمى االقتراد العالسي ،بحيث شيج انكساشاً ال يقل ،حدب التقجي اخت ،عغ 3.2
الشصاؽّ ،
في السائة في عاـ  .2020ويتػقف التعافي مغ ىحه الحالة ،خبلؿ عاـ  ، 2021عمى مجػ فعالية
مجسػعات الحػافد التي اعتسجتيا الحكػمات استجاب ًة ألزمة الجائحة ،وسخعة انتعاش األعساؿ التجارية.
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والتقجـ في البحػث عغ لقاحات لكػفيج 19 -يجعػ إلى قجر مغ التفاؤؿ ،فيتػقع أف يعػد نسػ الشاتج

السحمي اإلجسالي العالسي إلى  4.2في السائة في عاـ .2021

ب .الفقخ:

تُ ْج َس ُع البحػث األكاديسية عمى َّ
عالسية عخفتيا وتعخفيا شعػب األرض
أف الفقخ آفة فتّاكة وضاىخة
ّ
السجف .وىي تشخخ في خبليا السجتسعات وتديع في
كّميا ،وقج ال تخمػ مشيا دولة مغ الجوؿ ،وال مجيشة مغ ُ

لكغ ؾياس ىحه الطاىخة أصبح ُمسكشاً ،وأصبحشا
تػليج الكثيخ مغ اآلفات :سػء التغحية ،األمخاض ،الجيلّ .
ط الفقخ ،والفقخ األدنى ،والفقخ األعمى ،أما مفيػـ الفقخ العاـ فيػ
نزع تعاريف لمفقخ ،والفقخ السجقع ،وخ ّ
عجـ مقجرة الفخد عمى تػفيخ الجخل البلزـ لتمبية الحاجات األساسية الستسثمة بالغحاء ،والسأوػ ،والسمبذ،
والتعميع ،والرحة ،والشقل ،والتي تسكشو مغ أداء عسمو برػرة مقبػلة ،ؼيسا يختمف مفيػـ الفقخ باختبلؼ

معاييخ الثقافة والسكاف والدماف ،مسا يسشحو تعخيفات أخخػ ،ؼيعخؼ أيزاً عمى أنو عجـ القجرة عمى تػفيخ
الحج األدنى مغ مدتػػ السعيذة السصمػب والسخغػب ؼيو اجتساعياً ،وىػ يذكل حالة مغ الحخماف السادؼ

التي تتجمى بعس مطاىخه في انخفاض االستيبلؾ الػاضح في كسية الغحاء أو نػعو ،وتجني السدتػػ
الرحي والتعميسي ،والػضع الدكشي ،وعجـ امتبلؾ الدمع القابمة لبلستثسار ،باإلضافة إلى عجـ القجرة عمى

تػفيخ مرادر احتياشية أو ضسانات مادية لسكافحة األزمات السفاجئة مثل السخض ،أو اإلعاقة ،أو

البصالة ،أو الكػارث"1

يذيخ آخخ تقخيخ تع إعجاده مغ شخؼ لمخابصة الجدائخية لمجفاع عغ حقػؽ اإلنداف في جانفي

 ،2021إلى أف عجد الجدائخييغ الحيغ يعيذػف تحت خط الفقخ قفد إلى  15مميػف أؼ حػالي  38بالسائة
مغ الجدائخييغ تجىػرت وضعيتيع االجتساعية وأصبحػا غيخ قادريغ عمى اقتشاء أساسيات الحياة ،أؼ أف

كل  3جدائخييغ يػجج جدائخؼ يعير فقخ مجقع .أدت التبعية االقترادية الشفصية لمجدائخ إلى ارتفاع مؤشخ
وقل الصمب بدبب جائحة كػرونا .وعمى الجولة التحخؾ
الفقخ بالبمج ،بعج أف انخفزت األسعار عالسياً ّ
الججؼ والعاجل إلعادة الشطخ في الدياسة االقترادية ،والعسل عمى تػزيع عادؿ لمثخوات مغ خبلؿ نطاـ

عادؿ لؤلجػر ،ومحاربة اقتراد الخيع والفداد الحؼ شسل كل السياديغ الدياسية واالقترادية .وأيزا ف

الزخورؼ إيبلء اىتساـ خاص لؤلسخ األكثخ احتياجاً واألولى بالخعاية أثشاء مخحمة التعافي مغ األزمة بعج
أف تزخرت عمى نحػ غيخ متشاسب مغ التجاعيات الدمبية التي خمفتيا جائحة كػرونا .لقج أوضحت

األثار الستختبة عمى جائحة فيخوس كػرونا خبلؿ الدشة الساضية أف ىشاؾ ضخورة ممحة إلصبلح الشطاـ

االقترادؼ في الجدائخ ليكػف نطاماً عادالً ومشرفاً لمجسيع.

تذيخ تقجيخات البشظ الجولي إلى أف العجد اإلجسالي في السػازنة العامة لمجولة قج اتدع ليرل

إلى  %16.4مغ إجسالي الشاتج السحمي في عاـ  ،2020في حيغ ارتفعت مخاشخ السالية العامة الشاشئة
 1عصاو شٍخ األرض ،صناعت انفقز -جدنٍت انفقز ،انًعىنت ،انفساد ،دار تًىس -دًٌىسي نهطباعت واننشز وانتىسٌع ،ديشق ،سىرٌا انطبعت األونى،
 ،2021ص ص .10 8
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عغ اضصخار البشػؾ العسػمية لتقجيع القخوض لمسؤسدات الستعثخة السسمػكة لمجولة .وعمى الخغع مغ

االنكساش الحاد في الػاردات والتخاجع السعتجؿ في سعخ الرخؼ ،مغ الستػقع أف يختفع عجد الحداب

الجارؼ إلى  %14.4مغ إجسالي الشاتج السحمي ،مع انخفاض االحتياشيات الجولية إلى  46.9مميار

دوالر أمخيكي بشياية عاـ ( 2020بانخفاض قجره  %24عمى أساس سشػؼ) ،أو حػالي  12.8شي اًخ مغ
الػاردات .ومغ الستػقع زيادة معجالت الفقخ في  ،2020بدبب انخفاض معجالت الشسػ وتخاجع فخص

العسل ،فمد تأثخت القصاعات كثيفة العسالة ،مثل الخجمات والبشاء  -التي تتخكد إلى حج كبيخ في االقتراد

غيخ الخسسي  -تأث اًخ عسيقاً ،مسا أدػ إلى فقجاف العجيج مغ الػضائف مؤقتاً أو بذكل دائع .وفي الػقت
نفدو ،تدبب االنخفاض السؤقت في أسعار الشفط ،إلى جانب تخاجع حجع الرادرات كل ىحه األسباب
1

لعبت دو ار في تجىػر السدتػػ السعيذي في الجدائخ وزيادة مدتػيات الفقخ.
 .2السؤشخات االجتساعية:

تذيخ األرقاـ في الجانب االجتساعي لمجدائخ الى الجيػد الجبارة لمجولة وىحا ما يعكدو التحدغ

الحؼ يتخجع في الػاقع ،عبخ العجيج مغ السؤشخات االجتساعية التي ال يشبغي االستيانة بيا مقارنة مع
العجيج مغ الجوؿ التي ما زالت تعاني في ىحا السجاؿ ،عمى غخار معجالت الخبط بالكيخباء التي قاربت

 99والخبط بالغاز الحؼ تجاوز  65والخبط بذبكات السياه الحؼ قارب  98والخبط بذبكات التصييخ
الحؼ بمغ  ،91كسا أف معجؿ التسجرس فاقت ندبتو  89باإلضافة إلى مبلييغ الدكشات االجتساعية

السػزعة والسبخمجة لئلنجاز وؼيسا يمي بعس السؤشخات االجتساعية:

أ .الرحة العامة

أوضحت اآلثار السختبة عغ جائحة فيخوس كػرونا خبلؿ الدشػات  2021-2019أف ىشاؾ

ضخورة ممحة إلصبلح نطاـ الخعاية الرحية في الجدائخ ليكػف نطاماً عادال ومشرفاً لمجسيع .وحتى مع
استسخار االنخفاض في أعجاد حاالت اإلصابة والػؼيات التي يعمغ عشيا رسسياً ،فقج كذفت جائحة فيخوس
كػرونا القجرات السحجودة التي يستمكيا الشطاـ الرحي في الببلد .أما العبء السددوج الحؼ مثمتو األمخاض

الدارية وغيخ الدارية ،فزبلً عغ القيػد الستعمقة بتػفيخ السػارد ،ؼيذيخ إلى الحاجة السمحة لتقػية الشطاـ

الرحي الجدائخؼ .وعمى الخغع مغ أف تسػيل الشطاـ الرحي الجدائخؼ يعتسج في معطسو عمى التسػيل
اآلتي مغ الجولة مع قجر بديط ندبياً مغ اإلنفاؽ الذخري السباشخ ،وبيشسا يتساثل متػسط العسخ الستػقع
ومعجالت مكافحة األمخاض غيخ الدارية مع البمجاف السشاضخة لمجدائخ ،إال إف الشػاتج الرحية ال تداؿ

بعيجة عغ غيخىا مغ البمجاف التي تقع في الذخيحة العميا مغ البمجاف متػسصة الجخل ،ال سيسا ؼيسا يتعمق

بالتػزيع العادؿ لشػاتج الخعاية الرحية السػجية لؤلميات واألشفاؿ .أما الشقز في السػارد السادية

والبذخية ،فزاالً عغ التػزيع غيخ السشرف لبخامج الحكػمة لتػفيخ الحساية السالية لمجدائخييغ ،ؼيذكل في

 1انًىقع انزسًً انبنك اندونً فً انجشائز ،يتىفز عهى انزابط، https://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria/overview#1 :
تارٌخ انطالع2021/00/12 :
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حج ذاتو تحجيات كبخػ .وأخخياً ،فإف التخاجع في التسػيل الحكػمي لمشطاـ الرحي الجدائخؼ والزعف في

القجرات السػفخة ليحا الشطاـ ،فإنيسا يسثبلف معاً مخاشخ واضحة تقف حائبل أماـ ضساف تػفيخ نطاـٍ
صحيٍ قادر عمى الرسػد في مػاجية الجػائح واألزمات.1

ب .التشسية البذخية

يعتبخ مؤشخ التشسية البذخية مؤشخ مخكب يتع حدابو عمى أساس معجؿ ثبلث مؤشخات

أساسية أخخػ لمتشسية البذخية ،وىي متػسط العسخ الستػقع عشج الػالدة الحؼ يسثل قجرة الفخد عمى
العير حياة شػيمة وبرحة جيجة ومتػسط سشػات الجراسة الحؼ يعكذ القجرة عمى اكتداب

السعارؼ إلى جانب نريب الفخد مغ الجخل القػمي اإلجسالي الحؼ يحجد قجرة التستع بسدتػػ

معيذة الئق .والسؤشخ ىػ وسيمة إحرائية لؿياس مدتػػ رفاـية الذعػب يرجر بذكل سشػؼ
مشح  .1990وحدب الترشيف السحكػر فاف مؤشخ التشسية البذخية لمجدائخ بقي عمى مشحى

تراعجؼ مشح سشػات  2000حيث انتقل مغ ( 0.644في  )2000إلى ( 0.724في )2010

( 0.732في  )2011و (  0.737في  )2012وإلى ( 0.743في  )2014إذ تحرل عمى
ثبلث مخاتب مغ  2010إلى  .2015وبيحه الشتائج تعج الجدائخ ضسغ البمجاف الػ  5اإلفخيؿية التي

تتستع بسدتػػ إنسائي عالي ،أما باؽ دوؿ القارة فإنيا تقع في صشف مؤشخ تشسػؼ بذخؼ متػسط

أو في الرشف الحؼ يزع الجوؿ ذات الجخل الزعيف.

عخؼ مؤشخ التشسية البذخية ارتفاعا شؽيفا مقارنة بسؤشخ  0.752الحؼ سجل سشة

 2016والحؼ سسح لمجدائخ باحتبلؿ السخكد الػ  .83واحتمت الجدائخ في سشة  2017السخكد

الػ 85في قائسة البمجاف التي تتػفخ فييا شخوط حياة حدشة ،إذ بمغ مؤشخ التشسية البذخية ؼيو

 .0.754ؼيسا تع ترشيف الجدائخ في فئة مؤشخ التشسية البذخية “مختفع” عمى الرعيج العالسي،
في السختبة  82مغ بيغ  189دولة تع ترشيفيا مغ قبل بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي بسؤشخ
 ،0.759متقجمة بػ 3مخاتب مقارنة بترشيف العاـ الدابق ،احتمت الجدائخ السختبة األولى مغاربيا

في مؤشخ التشسية البذخية لدشة  2020واعتسج السؤشخ عمى معياريغ ججيجيغ ىسا البرسة

السادية لمببلد ومقجار ما يشتجو مغ انبعاثات ثاني أكديج الكخبػف ،باإلضافة إلى معاييخ أخخػ

تتعمق بالرحة والتعميع ومدتػػ العير .وجاءت الجدائخ ،ىحا العاـ ،في السختبة  91عالسيا
وصشفت ضسغ مجسػعة يصمق عمييا "تشسية بذخية عالية"( .أنطخ الججوؿ )9-6

1انًزصد االقتصادي نهجشائز (ربٍع  :)2021تسزٌع اإلصالحاث نحًاٌت االقتصاد انجشائزي ،تقزٌز صادر عن انبنك اندونً بانجشائز ،يتىفز عهى
https://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria/publication/algeria-economic-monitor-spring-2021انزابط:
 ، accelerating-reforms-to-protect-the-algerian-economyتارٌخ االطالع .2021/00/11
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الججول ( :)9-6تختيب الجدائخ ضسؼ مؤشخ التشسية البذخية 2020-2010

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة باالعتساد عمى تقاريخ التشسية البذخية



 .3السؤشخات البيئية:

تعج جػدة البيئة مغ أساسيات التشسية االجتساعية واالقترادية .ويذكل قصاع البيئة أىسية خاصة
في السشصقة العخبية ،وذلظ بدبب التحجيات البيئية السمحة التي تػاجييا السشصقة ،حيث ال تداؿ مغ بيغ

أكثخ السشاشق تزخ اًر مغ تجاعيات تغيخ السشاخ ،ال سيسا ارتفاع مشدػب مياه البحخ والجفاؼ ،والتي ليا
تقجما في مجاؿ البيئة ،تػاجو
عػاقب وخيسة عمى األمغ الغحائي .ففي حيغ شيجت بعس البمجاف العخبية ً
بمجاف أخخػ ،وباألخز تمظ التي تعاني مغ اضصخابات وعجـ استقخار سياسي ،تيجيجات بيئية خصيخة مغ
حيث إدارة السياه والترحخ وتمػث اليػاء وفقجاف التشػع البيػلػجي.

أ .انبعاثات ثاني أكديج الكخبػف

يصسح التداـ الجدائخ إلى السداىسة في الخفس مغ انبعاث الغازات السدببة لبلحتباس الحخارؼ

ما بيغ  7و  % 22مع آفاؽ  ،2030مخفقا بالتسػيبلت الخارجية و تشسية التكشػلػجيات و نقميا و تعديد

القجرات .ويتع بمػغ  % 7مغ خفس الغازات السدببة لبلحتباس الحخارؼ اعتسادا عمى الػسائل الػششية كسا

تدعى الجدائخ إلى ضع مجيػدىا إلى السجيػد العالسي السبحوؿ لسػاجية التغيخات السشاخية بإنراؼ نط اخ

لكػنيا تعج مغ بيغ الجوؿ التي ليا انبعاث مشخفزة مغ الغازات السدببة لبلحتباس الحخارؼ .في سشة
 2015نربت المجشة الػششية لمسشاخ مكمفة بستابعة استخاتيجيات مكافحة التغيخات السشاخية و تأثيخاتيا

عمى التشسية بالجدائخ ،يتخأسيا الػزيخ السكمف بالبيئة و تتكػف مغ مسثمي أربعة عذخة قصاع  :و ازرة

الذؤوف الخارجية و و ازرة الجاخمية و الجساعات السحمية و و ازرة الصاقة وو ازرة الرشاعة و السشاجع وو ازرة
التعميع العالي و البحث العمسي إضافة إلى مسثل عغ السجمذ الػششي االقترادؼ واالجتساعي .و في

أوت  2018قامت وزيخة البيئة والصاقات الستججدة بتػسيع المجشة لػ ثسانية عذخة قصاع .وعمى اعتبار

الجدائخ تداىع بشدبة  0.39فقط مغ انبعاث الغازات الجفيئة في العالع  -فقج أصبح مغ حقيا عمى

غخار الجوؿ الدائخة في شخيق الشسػ ،الحرػؿ عمى دعع مالي دولي لتسػيل السذاريع الكبخػ التي

ستسكشيا مغ التكيف مع ىحه التغيخات السشاخية.

لم ٌصدر تمرٌر التنمٌة البشرٌة لسنتً  4054و.4053
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ييجؼ السخصط الػششي لمسشاخ  ،2030-2020لتخؽيس ندبة انبعاث الغازات الجفيئة بشدبة

 22بالسائة كالتداـ مذخوط و7بالسائة كالتداـ شػعي .السخصط الحؼ صادؽ عميو السجمذ الػزارؼ
السذتخؾ ىػ واجية ببلدنا دوليا في مجاؿ السشاخ ويذكل خارشة شخيق جادة تحسل رؤية واضحة عغ

السجيػد الػششي آلفاؽ  .2030تع إعجاد ىحا السخصط مغ قبل المجشة الػششية لمسشاخ التي تزع مختمف
القصاعات السعشية باإلضافة إلى فخيق مغ الخبخاء والباحثيغ ،حيث يتزسغ  155عسمية ونذاط تيجؼ
إلى ضساف التكيف مع آثار التغيخات السشاخية والحج مشيا لمعذخية السقبمة ،السيسا مغ خبلؿ خفس

مدتػػ إف اخزات الغازات السدببة لبلحتباس الحخارؼ وكحا إدماج البعج السشاخي أكثخ فأكثخ ضسغ مختمف

الدياسات العسػمية التشسػية .إال أنو رغع ىحه الػعػد تبقى ندبة انبعاثات غاز ثاني أكديج الكخبػف وغيخىا
مغ الغازات الجفيئة تدتسخ في االرتفاع خاصة مع استس اخر استيبلؾ الجدائخ لمػقػد األحفػرؼ ورغع
اكتداب الجدائخ لصاقات ىائمة ؼيسا يتعمق بالصاقة الذسدية اال أنيا تطل غيخ مدتغمة ولكشيا تصخح كبجيل

لمصاقة في الجدائخ في الدشػات القادمة حتى ترل الجدائخ بحمػؿ  2030الى الشتائج السشتطخة مغ
استخاتيجيتيا لحساية السشاخ والصاقة الشطيفة.

ب .األراضي الدراعية:

تستمظ الجدائخ نحػ عذخيغ مميػف ىكتار مغ الديػؿ وتدعة مبلييغ ىكتار مغ فزاءات الريج

البحخؼ ،و 4.2مبلييغ ىكتار مغ الغابات .إال أف القصاع الفبلحي يعاني عج اد بشدبة  %30في مجاؿ
اإلنتاج الدراعي ،وتحجيجا في جانب الحميب والمحػـ الحسخاء والحبػب التي تدتػرد مشيا الجدائخ سشػيا

أكثخ مغ  %50مغ احتياجاتيا ،رغع أف مداحة األراضي الرالحة لمدراعة تقجر بشحػ  8.5مبلييغ ىكتار
التي تعج ندبة  %17.34مغ اجسالي األراضي بالجدائخ وىحه الشدبة لع تخاوح مكانيا مشح عقػد رغع
مجيػدات الجولة في القصاع لتحقيق استغبلؿ أكبخ والػصػؿ لبجيل السحخوقات مغ خبلؿ السشتجات

الفبلحية .كسا أف قصاع الدراعة يداىع بأكثخ مغ  %12.4مغ مجسػع الشاتج الجاخمي الخاـ ،وبؿيسة
إنتاج تعادؿ  25مميار دوالر عاـ  2020مقابل  23مميا اًر في  .2019ويبقى القصاع مغ بيغ أبخز
القصاعات التي تػفخ فخص عسل في الجدائخ ،إذ يذغل أكثخ مغ  2.5مميػف مغ األيجؼ العاممة ،لحلظ
تخاىغ الجولة عمى قصاع الدراعة بتصػيخه وذلظ مغ أجل تقميز فاتػرة االستيخاد التي فاقت عذخة مميارات

دوالر مغ السػاد الغحائية فقط سشة  2020وتحقيق األمغ الغحائي.

تع إنجاز العجيج مغ األعساؿ السيسة في إشار مجيػدات التشسية السدتجامة بالجدائخ خبلؿ

الدشػات األخيخة والتي تجخل ضسغ تصبيق ججوؿ أعساؿ القخف  21أعصت نتائج ججيخة باالعتبار في
العجيج مغ السياديغ ،مشيا عمى الخرػص محاربة الفقخ ،الديصخة عمى التحػالت الجيسػغخاؼية ،والحساية

واالرتقاء بالػقاية الرحية وتحديغ السدتػششات البذخية واإلدماج في عسمية اتخاذ القخار الستعمقة بالبيئة .
وقج لػحع مع ذلظ ،أف معػقات كبيخة مشيا عمى الخرػص صعػبات تسػيمية ومذاكل ذات صمة بالتسكغ
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مغ التكشػلػجيا وغياب أنطسة اإلعبلـ الشاجعة ،قج أدت إلى الحج مغ مجيػدات الج ادئخ مغ أجل تصبيق

ججوؿ أعساؿ القخف  .21إال أف ىحه الجيػد حجت بعج جائحة كػرونا فقج أرغع مخض كػرونا السدتجج
العالع بأسخه عمى مػاجية أحج أكثخ التحجيات صعػبة في التاريخ السعاصخ ،حيث تدبب في إصابة

السبلييغ ووفاة مئات اآللف مغ الشاس ،غيخ أنو سيكػف مغ الخصأ الجديع وصف ىحا التحجؼ باألزمة
الرحية فقط ،فيػ أزمة إندانية واسعة الشصاؽ تفزي إلى بؤس ومعاناة البذخية جسعاء وتجفع بخفاىيا
االجتساعي واالقترادؼ إلى حافة االنييار .ويكسغ الحل في السجف العمسية لجعع االبتكار سػاء الرحي
أو االجتساعي أو االقترادؼ إليجاد حمػؿ شاممة فعالة ومدتجامة.
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السبحث الثاني :تجخبة الجدائخ في السجن العمسية

أعصت الجدائخ كغيخىا مغ دوؿ العالع األىسية القرػػ لمسؤسدات الشاشئة والرغيخة والستػسصة

وىحا مشح االستقبلؿ ،سػاء عغ شخيق التذخيعات والقػانيغ السجعسة لمقصاع أو اآلليات السدتحجثة لجعسو،
ورغع كل السجيػدات السبحولة مغ شخؼ الدمصات في الجدائخ ،مازاؿ قصاع السؤسدات يعاني العجيج مغ

السذاكل والعخاقيل ،مثل العجيج مغ دوؿ العالع وحتى الستقجمة مشيا ،وىحا ما يحػؿ دوف ؾياـ السؤسدات

باألدوار التي أنذئت مغ اجميا .ليحا فإف السبحث الثالث سيجرس تحقيق التشسية االقترادية واالجتساعية

وما يتختب عشيا مغ تػفيخ مشاصب الذغل وتحديغ مدتػػ معيذة الدكاف لغ يتحقق إال بػجػد بؿياـ ىحا

القصاع وجيػد الجدائخ في خمق عجة وسائط لزساف استس اخرية والفعالية االقترادية لسؤسداتيا الشاشئة.

السطمب األول :قخاءة في واقع السجن العمسية بالجدائخ

نط اخ لمجور الكبيخ الحؼ يمعبو قصاع الرشاعة في تفعيل التشسية الذاممة ،وتشذيط سػؽ العسل فقج

حطي باىتساـ كبيخ مغ خبلؿ جسمة مغ التجابيخ والدياسات الخامية إلى إنعاشو وتصػيخه باستسخار ،وفي

ىحا الرجد فقج أؾيست العجيج مغ السشاشق الرشاعية عبخ التخاب الػششي .إضافة إلى السشافدة العالسية
وما تتصمبو مغ تحقيق معاييخ لمجػدة وىحا في ضل تحخيخ التجارة العالسية وإلغاء القيػد ،ما يتصمب عسمية

دفع متدارعة لقصاع السؤسدات الرغيخة والستػسصة لجعمو واجية أمامية لمسشافدة العالسية فعسجت الجدائخ
لتػفيخ بيئة متكاممة مغ حاضشات و مدخعات وأقصاب تكشػلػجية وبجأت تجخبتيا في رأس الساؿ السخاشخ.
أوال :السشاطق الرشاعية:

ضيخت في عاـ  1973ما تدسى بالسشاشق الرشاعية ،وذلظ برجور القانػف رقع 73/45
السؤرخ في  1973/02/28الستعمق بإنذاء لجشة استذارية لتييئة السشاشق الرشاعية ،حيث حجد شخوط

إيجاد  77مشصقة صشاعية عمى مدتػػ إقميع الػاليات والبمجيات ،وعبخ كامل التخاب الػششي ،وتع تحجيج
شخوط إدارتيا عغ شخيق السخسػـ رقع  84/55السؤرخ في  .1984/03/3يقرج بإدارة السشاشق

الرشاعية حدب السخسػـ  84/55تييئتيا كسخحمة أولى ،ثع الؿياـ بإدارتيا كسخحمة ثانية ،وقانػنيا فإف
إدارتيا تعشي تييئتيا وتدييخىا معا.
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 .1تييئة السشصقة الرشاعية

تتع تييئة السشاشق الرشاعية عغ شخيق ىيئات ومؤسدات مختمفة نحكخىا حدب التختيب التالي:
 ىيئات عسػمية اقترادية مشذأة بسػجب السخسػـ رقع  82/02السؤرخ في  ، 1983/03/9وىحا

عشجما تكػف السشصقة الرشاعية تحتػؼ عمى نذاشات ذات مشفعة محمية ،أو نذاشات ذات مشفعة
وششية ومتشػعة تابعة لػ ازرات مختمفة.

 مؤسدات اقترادية حدب الكيؽيات التي ستحجد بسخسػـ عشجما تكػف السشصقة الرشاعية تحتػؼ
عمى نذاشات ذات مشفعة وششية خاصة وتابعة لدمصة رئاسة واحجة.

 عغ شخيق وحجة متخررة تشذأ بسػجب القانػف وفي التشطيسات السعسػؿ بيا ،عشجما تكػف
السشصقة الرشاعية تحتػؼ عمى نذاشات ذات مشفعة وششية تابعة لسؤسدة واحجة.

وتججر اإلشارة ىشا أنو تقع عمى عاتق األجيدة السييأة إلدارة السشاشق الرشاعية ضخورة

السحافطة عمى مبجأيغ أساسييغ ىسا :الحرػؿ عمى العقارات والتشازؿ عمييا إذا كاف ذلظ ضخوريا إلنجاز

مذاريع داخل السشصقة الرشاعية مغ جية ،والتعجيل في حالة حجوث إشكاالت في بخنامج السشصقة بسا
يتشاسب مع حجع الرشاعة السقامة في السشصقة ،وىحا في إشار تييئات إضاؼية ،كسا يقع عمى عاتقيا
تييئة شبكات السشذآت القاعجية داخل السشصقة وضساف االستغبلؿ الحدغ لمعقار.
 .2تدييخ السشصقة الرشاعية:

حدب السخسػـ رقع  56/84فقج أسشجت ميسة تدييخ السشاشق الرشاعية إلى مؤسدات اقترادية،

تشذأ وفق ك يؽيات محجدة بالسخسػـ ،وفي ىحا اإلشار ضيخت مؤسدات التدييخ برفة مؤقتة إلى حيغ
تحجيج السعيار القانػني السصبق لتحجيج ىحه السؤسدات ،وقج عيجت ميسة تدييخىا إلى العجيج مغ األجيدة

الستخررة نحكخ مشيا:

السخكد الػششي لمجراسات واألبحاث العسخانيةC.N.E.R.U

مؤسدة تدييخ السشاشق الرشاعيةE.G.Z.I.

تتسثل السيسة األساسية ليحه األجيدة والسؤسدات في تمقي العقارات واكتداب السمكية برفة

قانػنية لؤلراضي السكػنة لمسشاشق الرشاعية ،والتي قج تكػف ضسغ أمبلؾ الجولة أو تابعة لمخػاص ،حيث
تقػـ ىحه األجيدة بإعادة التشازؿ عمى ىحه األراضي بػاسصة عقػد تػثيؿية ومذيخة لرالح السدتثسخيغ في

إشار السعامبلت التجارية السحزة ،أو في إشار التجييدات االستثسارية بعج أف تقػـ األجيدة السييئة

بأعساؿ التجدئة لمعقارات والتيييئات ،كسا تقػـ السؤسدات السديخة بأعساؿ التخميع لميياكل الخارجية

وشبكات الخبط السشذآت السمحقة بيا عشجما تكػف السشصقة بحاجة إلى ذلظ ،أما األعساؿ التي تجعل
السشصقة الرشاعية كعقار مخجوـ كاالرتفاقات اإلدارية (تسخيخ الدكظ الحجيجية مثبل) ؼيقع عمى عاتق
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السؤسدة السختفقة لمؿياـ بيحه األشغاؿ ،وبالشدبة ألشغاؿ التسػيغ والكيخباء والغاز فإنو يقع عمى عاتق

السؤسدة الستخررة والسعشية بالتشديق مع السؤسدة السديخة لمسشصقة الرشاعية.

تتكػف الجدائخ مغ  77مشصقة صشاعية مػزعة عبخ كامل التخاب الػششي أىسيا :السشصقة

الرشاعية أدرار وواد سمي بالذمف ،وعيغ ميمة بأـ البػاقي وأريذ وجخمة بباتشة ،وأقبػ ببجاية وسيجؼ خالج
بالبػيخة ،وواد الدسارة الحخاش بالجدائخ العاصسة والسشصقة الرشاعية ببخج بػعخيخيج...الخ.
ثانيا :حاضشات األعسال:

ضيخ مؤخ اخ ما يصمق عميو حاضشات األعساؿ  LES INCUBATEURSكزخورة ممحة والتي

بجأ التخويج ليا في الػاليات الستحجة األمخيكية في خسديشيات القخف الساضي ،ثع ما لبثت أف انتذخت

بذكل كبيخ في أوربا وباقي دوؿ العالع ،فحاضشات األعساؿ أصبحت نسػذجا في احتزاف السؤسدات

الرغيخة في بجاية نذاشيا وبالتالي التقميل أو الحج مغ خصخ عجـ استس اخريتيا.
 .1مفيؽم حاضشات االعسال:

ىي ـيكل يعسل عمى تػفيخ مقػمات الشجاح لمسؤسدات الشاشئة ومداعجتيا عمى تخصي السخاحل

األولى لمتأسيذ ،وىحا بتػفيخ مجسػعة متكاممة مغ الخجمات والسداعجات تتسثل في مكاتب مجيدة إضافة
إلى وجػد مختريغ لسخافقة صاحب السذخوع لسجة تتخاوح بيغ سشة واحجة إلى ثبلث سشػات ،حتى يتسكغ

صاحب السذخوع مغ دخػؿ مجاؿ األعساؿ بعج التخخج مغ الحاضشة.

 .2اإلطار التذخيعي والقانؽني لحاضشات األعسال في الجدائخ

حدب القانػف التػجييي لتخؾية السؤسدات الرغيخة والستػسصة  01-18أخحت حاضشات

األعساؿ في الجدائخ تعخيفيا الخاص مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  78-03السؤرخ في 25ؼيفخؼ 2003

الستزسغ القانػف األساسي لسذاتل السؤسدات les pépinières entreprisesوالحؼ يشز عمى أف

مذاتل السؤسدات ىي مؤسدات عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ تتستع بالذخرية السعشػية
واالستقبللية السالية ،وقج قاـ السذخع الجدائخؼ بشاء عمى السذخع الفخندي بزع مفيػـ الحاضشات في

السذاتل وتأخح السذاتل احج األشكاؿ التالية:

أ .السحزشة :ىي ـيكل دعع يتكفل بحاممي السذاريع في قصاع الخجمات.

ب .ورشة الخبط :ىي ـيكل دعع يتكفل بحاممي السذاريع في قصاع الرشاعة الرغيخة
والحخؼ السيشية.

ت .ندل السؤسدات :ىي ـيكل دعع يتكفل بحاممي السذاريع السشتسيغ إلى ميجاف البحث.
وقج تأخخ انصبلؽ مذاريع حاضشات األعساؿ في الجدائخ إلى الطخوؼ االقترادية واالجتساعية
الديئة التي مخت بيا الجدائخ في الدشػات الساضية بيغ سشة  1990و ، 2000والتي لع تكغ تدسح ببخوز

307

الفصل السادس :تصور مقترح لمدينة افتراضية للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر
وعي سياسي واقترادؼ ألىسية مثل ىحه األدوات الججيجة في تحقيق التشسية االقترادية واالجتساعية،

ومغ بيغ أىع تمظ العػامل ما يمي:

–تأخخ صجور القػانيغ والسخاسيع السشطسة لشذاط حاضشات األعساؿ إلى سشة .2003

– عجـ الػعي الدياسي واالقترادؼ بأىسية حاضشات األعساؿ في تشسية السؤسدات الرغيخة

والستػسصة.

–غسػض السفاـيع الستعمقة بحاضشات األعساؿ خرػصا في إشارىا القانػني.

نجج أف السذخع الجدائخؼ جعل الحاضشة شكبل مغ أشكاؿ مذاتل السؤسدات التي تختز في

القصاع الخجمي وتػجج  13حاضشة أعساؿ ،رغع أف السذخع الجدائخؼ اقخ بػجػد عجد اكبخ مغ 13

حاضشة ،إال أف الحاضشات التي بجأت الشذاط فعبل ىي  13حاضشة وىي مػزعة تػزيعا جغ اخؼيا كاآلتي:
وىخاف ،سيجؼ بمعباس ،البيس ،ادرار ،ورقمة ،غخداية ،بدكخة ،بخج بػعخيخيج ،باتشة ،ميمة ،خشذمة ،أـ

البػاقي وعشابة .لسذخوع الحاضشات في الجدائخ عجة أىجاؼ رئيدية بعزيا أىجاؼ سخيعة وىي السداعجة
في تػفيخ بيئة األعساؿ السشاسبة لتشسية مدتجامة لمسذاريع الرغيخة والستػسصة .وبعزيا اآلخخ أىجاؼ
شػيمة األمج لعل مغ أىسيا دعع األىجاؼ االستخاتيجية لمخؤية الػششية مغ أجل التشػيع االقترادؼ في

الببلد وتعديد دور القصاع الخاص في التشسية االقترادية ،باإلضافة الى تػفيخ فخص التػضيف لؤليجؼ

العاممة الػششية .فالتشػيع ودعع تصػيخ القصاع الخاص عشرخاف ميساف في ركيدة التشسية االقترادية

لمخؤية الػششية ،كسا أف تػفيخ الػضائف ميع لبلزدىار السذتخؾ الحؼ تتصمع إليو الخؤية الػششية لمحكػمة

الجدائخية.

1

 .3وظيفة حاضشات األعسال في الجدائخ:

نطخ ألف الذخكات الشاشئة تفتقخ إلى العجيج مغ السػارد والخبخات والذبكات ،تػفخ حاضشات
ًا
االعساؿ الخجمات التي تداعجىع عمى التغمب عمى العؿبات األولية في بجء األعساؿ التجارية ،وتذسل ىحه
العؿبات السداحة ،والتسػيل ،والقانػنية ،والسحاسبة ،وخجمات الكسبيػتخ ،وغيخىا مغ الستصمبات األساسية
إلدارة األعساؿ وتعسل حاضشات األعساؿ في الجدائخ عمى:

2

أ .تذجع عمى االبتكار وضيػر شبقة عخيزة مغ رجاؿ األعساؿ الججد والسبادريغ االقترادييغ
الحيغ لجييع القجرة عمى تدخيخ السػارد السحمية واستثسارىا بالرػرة الرحيحة ،وذلظ مغ خبلؿ

مذخوعات ناجحة مسمػكة ذاتيا.

1

بارن نعٌمة ،عمارة سلمى ،حاضنات األعمال...مطلب أساسً لدعم اإلبداع واالبتكار فً المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة -تجربة حاضنات
الجزائر وحاضنة أوستن التكنولوجٌة بالوالٌات المتحدة نموذجا ،جملة األصٌل للبحوث االلتصادٌة واإلدارٌة ، ،المجلد  00العدد  05جوان ،4055
ص .553
2عبٍداث عبد انكزٌى ،حاضناث األعًال كآنٍت ندعى انًؤسساث انصغٍزة وانًتىسطت فً ظم انعىنًت ،يذكزة يقديت ضًن يتطهباث نٍم شهادة
انًاجستٍز ،جايعت انبهٍدة ،2001 ،ص .100
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ب .تداىع في إيجاد وتػليج فخص عسل لمذباب ،فبل يقترخ دورىا في إيجاد فخص عسل ألصحاب
السؤسدات السحتزشة ،بل أنيا تداىع في إيجاد فخص عسل ججيجة ومدتقخة ،حيث يفخض تشػع

السذاريع السحتزشة ،وتعجد التخررات والسيارات التي تحتاجيا تمظ السؤسدات ،مغ ميارات

إدارية أو فشية أو تقشية وغيخىا تشػع مجاالت التػضيف ،لحلظ تعتبخ مداىسة الحاضشات في تػفيخ

فخص عسل ذات أثخ مزاعف.

ت .تداىع في تحػيل األبحاث العمسية مغ السخحمة الشطخية إلى السخحمة التصبيؿية في ىيئة سمع أو
خجمات ،فإف ؾياـ الحاضشة يعتبخ بسثابة األداة السشاسبة لتحقيق ذلظ.

ث .تداعج في تحقيق التشسية اإلقميسية ،مغ خبلؿ ؾياـ الحاضشات الشػعية التي تتػافق أنذصتيا
ومجاالت عسميا مع إمكانيات ومػارد آؿ إقميع عمى حجا ،مسا يداىع في تػفيخ فخص عسل

ومشتجات ججيجة تخجـ الدػؽ اإلقميسي وتصػر الحخآة الترجيخية عمى مدتػػ االقتراد.

ج .تقػـ مقاـ العجيج مغ السؤسدات السدانجة واالستذارية غيخ السػجػدة في بعس السشاشق ،فتقجـ
العػف واالستذارات الفشية لمسؤسدات الشاشئة.

ح .تعسل عمى تحقيق الخبط بيغ تمظ السؤسدات وبيغ السؤسدات الكبيخة خارج محيط الحاضشة

خ .تعسل عمى تػضيف شبكة مغ العبلقات الػاسعة مع مختمف الجيات الرشاعية والسيشية في
محيصيا :الجامعات ،مخاكد البحػث والتصػيخ ،السجف الرشاعية ،البمجيات ،الغخؼ ،البشػؾ،

السؤسدات االستذارية ،في خجمة السشذآت السحتزشة.

د .تداىع في إيجاد قصاع تقشي ومعخفي متصػر يتػاكب مع متصمبات العرخ الحجيث ويداعج في
تصػيخ الػاقع التقشي ويزاعف مغ دوره في عسمية التشسية االقترادية واالجتساعية.

ذ .تحديغ السؤشخات االقترادية الكمية ،فيي تداىع في الحج مغ استيخاد الدمع والسػارد ،وتعسل عمى
تعديد القجرة الترجيخية وتشسية االستثسارات السحمية واألجشبية مغ خبلؿ بشاء عبلقات متيشة بيغ

السؤسدات ،آما أنيا تداىع في تػسيع وتصػيخ القصاعات االقترادية السختمفة.

ر .تقػـ عمى أسذ تجارية بحتة ،ليحا فػجػدىا بحج ذاتو مغ شأنو أف يعدز دور القصاع الخاص في
تحقيق التشسية االقترادية واالجتساعية ،بػصفيا شخآة تجارية تيجؼ إلى تحقيق الخبح ،وتقػـ
بتقجيع خجمات متشػعة لخعاية السشذآت الرغيخة ،وبالتالي زيادة مداىسة القصاع الخاص في

تحقيق الشاتج السحمي اإلجسالي.

ز .تداىع في نقل التكشػلػجيا واستحجاث تكشػلػجيا تتشاسب مع ضخوؼ البيئة السحمية مسا يداىع في
زيادة مدتػػ جػدة وتسيد السشتجات الػششية.
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س .تعسل حاضشات األعساؿ التكشػلػجية عمى تصػيخ القجرات والبشى التحتية التكشػلػجية السحمية ذات
األىسية الكبيخة في التشسية االقترادية مغ خبلؿ السداىسة في تدييل الحرػؿ عمى التكشػلػجيا،
وتحػيل األبحاث الشاجحة إلى فخص تدػيؿية.

يسكغ لحاضشات األعساؿ أف تؤدؼ دو ار ىاما وأف تكػف عسػد فقخؼ لمسؤسدات الجاعسة فيي تعسل
عمى تجريب أصحاب األفكار قرج وضعيا قيج التشفيح مع تدويجىع بآليات التدييخ السبلئسة ليحا الشػع مغ

السؤسدات ،وذلظ باالستفادة مغ مختمف أشكاؿ الجعع الجولي كالقخض السقجـ مغ البشظ اإلسبلمي لمتشسية
بسبمغ  1.5مميػف دوالر أمخيكي في إشار تقجيع السداعجة الفشية في مجاؿ استحجاث نطع السعمػماتية

وأساليب تأىيل الرشاعة الػششية

ثالثا :رأس السال السخاطخ بالج ادئخ

ازداد االىتساـ في الجدائخ بشذاط التسػيل بخأس الساؿ السخاشخ ،وذلظ بدبب نجاحاتو السحققة في
الجوؿ الستقجمة ولسا يػفخه مغ مرادر تسػيمية ال تدتصيع وسائل التسػيل التقميجية تحؿيقو ،وشيجت الجدائخ

ضيػر عجة شخكات لخأس الساؿ االستثسارؼ مغ أىسيا الجدائخ استثسار سشة  2010وزيادة نذاط الذخكات
األخخػ التي لع تكغ تؤدؼ السدتػػ السصمػب في غياب قانػف يشطع نذاشيا إلى غاية سشة .2016
 .1الذخكة الجدائخية الدعػدية لبلستثسار ):(asicom

أنذئت الذخكة الجدائخية الدعػدية لبلستثسار "أسيكػـ" بسػجب االتفاؾية السػقعة في  2004بيغ

حكػمتي الجسيػرية الجدائخية والسسمكة العخبية الدعػدية .باشخت نذاشيا في شيخ يػنيػ  ،2008يتػاجج

مقخىا بالجدائخ العاصسة .حجد رأسساؿ الذخكة بػ  8.000.000.000دج (حػالي  75مميػف ،)USD

بالتداوؼ بيغ الجولتيغ .تسثل غخض الذخكة في تسػيل االستثسار في كل السجاالت وجسيع القصاعات،
وذلظ عغ شخيق:

أ .السداىسة في رأسساؿ مذاريع (شخكات) ججيجة أو اقتشاء حرز في شخكات قائسة.

ب .تسػيل السذاريع التي تداىع فييا الذخكة عغ شخيق حداب السداىسيغ.

تعتبخ الذخكة الجدائخية الدعػدية لبلستثسار رائجة في إقامة الذخاكات بيغ القصاع الحكػمي و

القصاع الخاص  ،سػاء مع شخؼ جدائخؼ أو أجشبي .مشح بجاية نذاشيا وإلى غاية نياية سشة، 2017
جدجت أسيكػـ برفة انفخادية أو بالذخاكة مع الغيخ ،عجة عسميات استثسارية في قصاعات مختمفة ،حيث

دخمت بعس مشيا في الشذاط و البعس اآلخخ ال يداؿ في شػر التشفيح.
أ .السذاريع في طؽر التشفيح:

 قخية سياحية "روسيكا بارؾ" بسجيشة سكيكجة  ،التابع لذخكة السشذآت األكػػ فشجؾية  -الجدائخ. السخكد التجارؼ "سيتي مػؿ" بسجيشة قدشصيشة ،التابع لذخكة سيتي ماؿ. فشجؽ "أزمػر" بسجيشة بجاية التابع لذخكة " شيفاب".310
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ب .الذخكات التي دخمت في الشذاط:

 -شخكة "أوسيانػ سشتخ" السالكة لمسخكد التجارؼ سيتي سشتخ بسجيشة الجدائخ العاصسة.

 شخكة "ىايبخ تػزيع الجدائخ" ،بسجيشة الجدائخ ،الستخررة في استغبلؿ السداحات التجاريةلعبلمة كارفػر.

 شخكة "آتا" ،بسجيشة الجدائخ ،تشذط في مجاؿ تذكيل الحجيج السػجو لمبشاء. مؤسدة "السػاد الحسخاء أوراس" ،بسجيشة خشذمة ،تشذط في مجاؿ إنتاج الصػب األحسخ. -شخكة ألشغاؿ البشاء ،بسجيشة الجدائخ"MST BAT" .

 شخكة "الجدائخ إيجار" الستخررة في اإليجار السالي  ، LEASINGبسجيشة الجدائخ.تعتبخ الذخكة الجدائخية الدعػدية لبلستثسار أوؿ مؤسدة حكػمية متخررة في االستثسار في

رؤوس األمػاؿ وتيجؼ إلى تصػيخ االستثسارات برفة عامة وتخؾية السذاريع في الجدائخ و السسمكة العخبية
الدعػدية تعبئة رؤوس أمػاؿ التي تبحث عمى فخص استثسارية.

1

 .2الجدائخ استثسار:

”الجدائخ استثسار ” مؤسدة رأسساؿ استثسارؼ ،شابعيا القانػني ذات مداىسة ،يحكسيا القانػف
رقع  11-06السؤرخ في  24جػاف  2006والستعمق بذخكػة رأسساؿ االستثسارؼ .أنذئت في  28ديدسبخ
 2009بيشسا بجأت نذاشيا في  7جػيمية .2010

أنذػػئت بسبادرة مغ بشكيػػغ عسػمي ػػيغ ىسا بشظ الفبلحة و التشسية الخيؽية و الرشجوؽ الػششي

لمتػفيخ و االحتياط  .لقػػج ت ػػع اعتسادىا مغ شخؼ و ازرة السالي ػػة بت ػػاريخ  11ماؼ  2010بخأسساؿ

ػػزع كالتػالي  :بشظ الفبلحة والتشسية  ،70الرشجوؽ
اجتساعي يػبمغ م ػػميار ( )1ديػػشار جػ ادئػ ػػخؼ م ػ ػ ّ
الػششي لمتػفيخ واالحتياط  30تدعى ش ػػخك ػػة رأس الساؿ االستثسارؼ إلى الجخػؿ في ش ػخاكة وذلػػظ
بسػػداىسة نقػػجيػػة  ،ذات أقػػميػػة وبرفة مؤق ػ ػػتة مغ رأسساؿ الذخكػػة السدتيجفػػة .ومشو كل عسمية تػػتعمق
بالسداىسات في األمػاؿ الخاصة وشبو الخاصة في السؤسدات الرغيخة والستػسصة .وتتسثل كيؽيات

تسػيل مؤسدة الجدائخ استثسار لمسؤسدات السقجمة ؼيسا يأتي:
أ .رأسسال السخاطخ:

 رأسساؿ الججوػ أو رأسساؿ االنصبلقة :قبل إنذاء السؤسدة -رأسساؿ التأسيذ  :في مخحمة إنذاء السؤسدة

 رأسساؿ الشسػ :تشسية شاقات السؤسدة بعج إنذائيا -رأسساؿ التحػيل  :استخجاع مؤسدة مغ قبل مذتخ داخمي أو خارجي

 استخجاع مداىسات و/أو حرز يحػزىا صاحب رأسساؿ استثسارؼ أخخ1

المولع الرسمً لشركة الجزائر لالستثمار  ،asicomمتوفر على الرابط التالًhttps://www.asicom.dz/index.php/ar/2018-01- :
 ، 02-22-00-17تارٌخ االطالع.4045/04/02 :
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ب .أشكال التجخل :
تتجخل مؤسدة الجدائخ استثسار بػاسصة اكتتاب أو اقتشاء ما يأتي:

 -أسيع عادية

 -شيادات استثسارية

 سشجات قابمة لمتحػيل إلى أسيع -حرز الذخكاء

 وبػجو عاـ ،جسيع فئات الؿيع السشقػلة األخخػ السساثمة ألمػاؿ خاصة شبقا لمتذخيع والتشطيعالسعسػؿ بيسا.

تبمغ ؾيسة السذاركة كأقرى حج  %15مغ رأسساؿ " الجدائخ استثسار" أما مجة السذاركة فيي عمى

األقل  5سشػات وتعج كل السؤسدات الرغيخة و الستػسصة مؤىمة لمتسػيل مغ شخؼ "الجدائخ استثسار"
ولكغ تعصى األولػية :

 مؤسدات صغيخة و متػسصة تخمق ؾيسة مزافة و عسل؛

 قصاعات مختبصة بالتشسية السدتجامة (القصاعات الستججدة ،مذاريع اقترادية و اجتساعية )...؛
 مؤسدات تشذط في مياديغ تكشػلػجيات اإلعبلـ و االتراؿ ؛

 مؤسدات استفادت مغ بخنامج إعادة التأىيل السقجـ مغ شخؼ الدمصات العسػمية.
ت .طخق الخخوج:

تتخح عسمية خخوج مؤسدة الجدائخ استثسار مغ السؤسدة األشكاؿ التالية:

 بيع (بالتخاضي) أغمبية رأسساؿ السؤسدة إلى مدتثسخ صشاعي (مغ القصاع) أو إلى صشجوؽاستثسارؼ آخخ ؛

حرة الذخيظ السالي (السؤسدة) ؛
 شخاء الذخيظ (السقاوؿ) ّ تشازؿ عغ جدء مغ رأسساؿ مغ خبلؿ معامبلت مالية :كالجخػؿ في البػرصة أو تشازؿ ”ثانػؼ“إلى صشجوؽ استثسارؼ آخخ.

يتسثػ ػػل الشذػػاط الخئيدي لذخكػ ػػة "الج ادئ ػػخ است ػػثسار" في السذاركة في رأسساؿ السؤسدات الرغيخة

و الستػسصة .وبيحا تػػكػف مداىسة أقػ ػػمية ( % 49كأقرى حج ) مغ السؤسدة ,وىحا خبلؿ جسيع مخاحل
نسػىا .باإلضافة ،كػن ػػيا شػ ػ ػ ػخيكا يسكغ ليا تػ ػػقجي ػػع السػػذػرة و السداعػػجة الفشػػية في مجاؿ خػػب اختػػيا .كسا أف
ّ
مداىػػسة "الجدائخ استثسار" تعت ػػبخ تسػتػيشا ل ػػخؤوس األمػاؿ الخاصة قػػرج تسكيغ السؤسدات الرغيخة و
الستػسصة مغ الحرػؿ عمى ال ػقػخوض البشكية.

1

 .3شخكة الذخكة السالية لبلستثسارات والسداىسة والتػضيف :Sofinance

1

المولع الرسمً لشركة الجزائر لالستثمار ،متوفر على الرابط ، https://www.eldjazair-istithmar.dz/?page=accueil&lang=ar :
تارٌخ االطالع.4045/02/04 :
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تقجـ الذخكة السالية لبلستثسار والسداىسة والػضع "سػفيشانذ" حمػال وفخصا بفزل وسائل السخاؾبة

التي تزعيا تحت ترخؼ زبائشيا وقج أنذأت "سػفيشانذ" بسبادرة مغ السجمذ الػششي لسداىسات الجولة،
وىي ىيئة مالية معتسجة لجػ بشظ الجدائخ بتاريخ  9جانفي  2001مدودة بخأسساؿ اجتساعي قجر بخسدة

مبلييخ ديشار· وتخكد الذخكة جل تجخبلتيا حػؿ تصػيخ اإلستثسار مع استيجاؼ أربعة محاور أساسية ىي
السداىسة في رأسساؿ الذخكة ،التسػيل باإليجار"الميديشغ" ،القخض الكبلسيكي أو اإللتداـ بالتػؾيع وتقجيع

السداعجة واالستذارة لمسؤسدات·  :تقػـ شخكات رأس الساؿ السخاشخ باالستثسار في السؤسدات الشاشئة،

مغ خبلؿ تػفيخ األمػاؿ البلزمة ليا لبجأ نذاشيا ،ؼيكػف اليجؼ األولي ألصحاب رؤوس األمػاؿ
السخاشخة ىػ تعطيع عػائجىع السالية وتحقيق فائس ؾيسة عشج الخخوج مغ االستثسارات مغ خبلؿ بيع

حرريع أو مغ خبلؿ العخض العاـ عمى الجسيػر.

تعج الذخكة السالية لبلستثسار السداىسة والتػضيف Sofinanceالسعتسجة مغ شخؼ بشظ الجدائخ

مشح سشة  2001واحجة مغ بيغ ىحه السؤسدات السالية الشاشصة في الجدائخ ،والتي تسػؿ بتقشية رأس الساؿ

السخاشخ اال أف الشذاط الغالب ليا ىػ التسػيل التأجيخؼ أكثخ مشو في التسػيل السخاشخ ،حيث يسثل ىحا

األخيخ ندبة  %13,35فقط مغ إجسالي استثساراتيا .حيث أنو ومشح انذائيا رصجت شخكة سػفيشانذ،

أزيج مغ  4.5مميار ديشار القتشاء وسائل وتجييدات مختمفة لعجة قصاعات ىامة كقصاع االشغاؿ العسػمية،
البشاء ،السػارد السائية ،السشاجع والشقل·

1

السطمب الثاني :الحعائخ التكشؽلؽجية في الجدائخ:
يعتبخ احجاث االقصاب التكشػلػجية بات ضخوريا بالشطخ الى أف تجسيع عجة فاعميغ في فزاء

واحج مغ شأنو أف يحجث تشاغسا واندجاما حؿيقييغ بيغ مخاكد البحث العمسي والسؤسدات االقترادية كسا
تعسل عمى تذجيع حخكة االفكار وتبادؿ الكفاءات مغ جية والدساح لمفاعميغ السحمييغ مغ الشفاذ

لمتكشػلػجيات الججيجة مغ جية أخخػ ،ليحا عسجت الجدائخ إلى التػجو نحػ ىحا الييكل السيع لتحقيق
التشسية التكشػلػجية .وقج يطيخ ىحا جميا في الدياسات االقترادية التي تبشتيا الجدائخ مشح سشة 2010
وخاصة القانػف رقع  02-10السؤرخ في  06جػاف  2010الحؼ يتزسغ السرادقة عمى السخصط الػششي

لتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة يؤكج عمى ضخورة التخكيد عمى مؤىبلت كل إقميع في الجدائخ لتحقيق
تشسية مدتجامة مشدجسة.

أوال :الؽكالة الؽطشية لمحعائخ التكشؽلؽجية
أنذئت الػكالة الػششية لتخؾية و تصػيخ الحطائخ التكشػلػجية ) (A.N.P.Tبسػجب السخسػـ

التشفيحؼ رقع  91-04السؤرخ في  24مارس  ،2004فيي تُعتبخ مؤسدة ذات شابع صشاعي وتجارؼ،
تشذط تحت وصاية و ازرة البخيج وتكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ.
1

حجاب عٌسى ،سردون فاتح ،بولفة أحالم ،والع نشاط رأس المال المخاطر فً الجزائر من خالل الشركة المالٌة لالستثمارات والمساهمة
والتوظٌف  ،Sofinanceمجلة البحوث االلتصادٌة المتمدمة ،المجلد  2العدد ،5الوادي ،الجزائر ،ص .54
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 .1مياـ الػكالة

عج الػكالة الػششية لتخؾية وتصػيخ الحطائخ ،األداة التي تدتخجميا الجولة لػضع و تشفيح
تُ ُ
استخاتيجية وششية خاصة بتخؾية وتصػيخ الحطائخ التكشػلػجية ،و ىي مكمفة بػ:
أ .اقتخاح وإعجاد االستخاتيجية الػششية الخاصة بتخؾية وتصػيخ الحطائخ التكشػلػجية.

ب .ترسيع و إنذاء الحطائخ التكشػلػجية السػجية لتعديد القجرات الػششية بسا يزسغ تصػيخ
تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ ،وكحا السداىسة في التصػر االقترادؼ واالجتساعي.

ت .العسل عمى انجاز البشيات التحتية لمحطائخ التكشػلػجية.

ث .الديخ عمى الجسع بيغ الييئات الػششية لمتكػيغ العالي و البحث ،و التصػر الرشاعي و كحا

الييئات السدتخجمة لتكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ مغ أجل استحجاث بخامج تصػيخ الحطائخ

التكشػلػجية.

ج .بالتشديق مع الييئات السعشية  ،ضساف تشفيح و متابعة و تقييع االلتدامات السشبثقة عغ اتفاؾيات
الجولة الجيػية والجولية السبخمة في إشار نذاشات الحطائخ التكشػلػجية.

 .2أىجاؼ الػكالة:

مغ بيغ السكػنات األساسية لػضع نطاـ بيئي نجج في السقجمة ،الحاضشات ومجسعات السؤسدات

السبتكخة .عمى ىجا قج شخعت حاضشة سيجؼ عبج هللا في ديشاميكية السذاريع الستخجة مغ شخؼ الػكالة

الػششية لتخؾية و تصػيخ الحطائخ التكشػلػجية مشج  04سشػات و قج تسخكدت في ريادة ساحة األعساؿ في
الجدائخ  ،بالشطخ إلى الشتائج األولية السدجمة تع إنذاء  18مؤسدة ناشئة في مجاؿ تكشػلػجيات اإلعبلـ
و االتراؿ مشج بجاية عسمية الحزانة ماؼ  ،2010في الػقت الخاىغ ال تداؿ تخافق لجعع أنذصة أثخ مغ

 49صاحب مذخوع إنذاء مؤسدة و  15مؤسدة ناشئة مغ أجل االنصبلؽ و تكػيغ أصحاب مؤسدات
السدتقبل .وتتسثل أىع أىجاؼ الػكالة في:


وضع شبكة قػية و حيػية لتكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ.



مشح  HUBمادؼ و افتخاضي ألنذصة تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ بالجدائخ.



تػفيخ دعامات تقشية و أعساؿ ذات جػدة لمسؤسدات الجدائخية



التدخيع مغ ندبة التكػيغ و كحا انتذار السؤسدات الشاشئة و السؤسدات الرغيخة والستػسصة.



تشػيع سمدمة الؿيع الخاصة بتكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ.



تحفيد قصاع خاص بترجيخ تكشػلػجيات اإلعبلـ واالتراؿ.

 .3نذاشات الػكالة:

تخاىغ الجدائخ عمى السؤسدات الرغيخة و الستػسصة لتشػيع القػة السحخكة لمشسػ االقترادؼ والفػز

في معخكة العػلسة .عسمية حزغ السذاريع السقتخحة مغ قبل الػكالة الػششية لتخؾية و تصػيخ الحطائخ
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التكشػلػجية قبل الشذأة الفعمية لمسؤسدة ،ألنو يغصي الفتخة السستجة مغ تحجيج الفكخة إلى غاية تجديج

السذخوع عمى أرض الػاقع مخو ار بترسيع مذخوع خمق السؤسدة .مغ خبلؿ ىجه الحاضشات ،تعتبخ
الػكالة الػششية لتخؾية و تصػيخ الحطائخ التكشػلػجية كسشطسة أو بيئة تأثخ عمى جسيع مخاحل إنذاء
السؤسدة ،و ميارات و دوافع صاحب السذخوع .بل ىػ "السداعج" يقػـ بسداعجة أصحاب السذاريع مغ

خبلؿ تػفيخ بيئة مػاتية مغ حيث خجمة الدكختارية ،و الجعع اإلدارؼ لمسؤسدة و كجا في ما يخز

التدييخ ،السالية و الحاسبة.

إف اليجؼ مغ الحاضشة ىػ خمق تشاغع بيغ عجة عػامل – السػاىب ،التكشػلػجيا و السعخفة-

لتصػيخ الدمػؾ ؼيسا يخز تشطيع السذاريع ،و اإلسخاع في تدػيق التكشػلػجيا و تذجيع تصػيخ السؤسدات
الججيجة .تدسح ىجه الحاضشة لراحب السذخوع بتصػيخ تفكيخه .ىػ مكاف لشزػج مذاريع السؤسدات .يتع

تشطيع دلظ حػؿ فكخة الذبكات و العبلقات و السػاىب  .قج تكػف لجيو كػضائف :التحديذ  ،الكذف،

التكػيغ ،السخافقة ،تشذيط الذبكة ،تدييخ السحبلت و التجييدات ،تدييخ صشجوؽ التجخل و اإلجخاءات،
تشطيع التدييخ اإلدارؼ لراحب السذخوع ،إدارة اليياكل السالية التسييجية .تججر اإلشارة في ىا الدياؽ إلى

السذخوع الجولي بعشػاف "دعع و ازرة البخيج و تكشػلػجيات اإلعبلـ و االتراؿ و السذاركة في وضع نطاـ
بيئي لتعديد تشسية تكشػلػجيات اإلعبلـ و االتراؿ في الجدائخ" قج شخح السذخوع مغ شخؼ و ازرة البخيج و

تكش ػلػجيات اإلعبلـ و االتراؿ في إشار الذخاكة مع االتحاد األوروبي لرالح الػكالة الػششية لتخؾية و
تصػيخ الحطائخ التكشػلػجية .كسا ييجؼ أيزا إلى تعديد قجرات و ازرة البخيج و تكشػلػجيات اإلعبلـ و
االتراؿ في وضع نطاـ بيئي يحفد تصػيخ تكشػلػجيات اإلعبلـ و االتراؿ .ومغ بيغ الشتائج السشتطخ

تحؿيقيا:





تحديغ شبكة الذخاكة لمػكالة بغخض تعديد االبتكار
تعديد عسمية تأشيخ و تصػيخ تكشػلػجيات اإلعبلـ و االتراؿ

إعادة صياغة عسمية الحزانة مغ خبلؿ الخجػع إلى تجارب دوؿ االتحاد األوروبي

تشذيط حطيخة التكشػلػجيا لديجؼ عبج هللا كسخكد مػلج مبادرات في مجاؿ االبتكار و ريادة
األعساؿ الستعمقة ب تكشػلػجيات اإلعبلـ و االتراؿ

صجر في  2020مخسػـ تشفيحؼ يتع بسػجبو وضع الػكالة الػششية لتخؾية الحطائخ التكشػلػجية

وتصػيخىا تحت وصاية وزيخ السؤسدات الرغيخة والسؤسدات الشاشئة واقتراد السعخفة .ويعجؿ ويتسع ىحا

السخسػـ رقع  77-20السؤرخ في  28مارس  ،2020السخسػـ التشفيحؼ رقع  91-04السؤرخ في 24

مارس  2004والستزسغ إنذاء الػكالة وتحجيج تشطيسيا وسيخىا .كسا تقخر في ىحا السخسػـ تعجيل تذكيمة
مجمذ إدارة الػكالة حيث سيتخأسو وزيخ السؤسدات الرغيخة والسؤسدات الشاشئة واقتراد السعخفة او

مسثمو مع تػسيع تذكيمة السجمذ إلى مسثل لػزيخ البخيج والسػاصبلت الدمكية والبلسمكية ومسثل عغ عساؿ
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الػكالة .تعسل الػكالة الػششية لتخؾية الحطائخ التكشػلػجية وتصػيخىا عمى فتح السجاؿ لمذباب وتذجيعيع
عمى االستثسار في مجاؿ التكشػلػجيات الحجيثة وضخورة مخافقتيع وبمػرة أفكارىع عمى ارض الػاقع.

1

ثانيا :الحعائخ التكشؽلؽجية في الجدائخ

شخعت الدمصات الجدائخية في تصبيق مذخوع إقميسي ضخع ييجؼ إلى خمق شخوط جاذبية

وتشافدية األقاليع في االقتراد السعػلع ،يزسغ التشطيع الفعاؿ لمفزاءات اإلقميسية بسا يتساشى مع
متصمبات االقتراد العرخؼ .وتع اختيار بعس األقاليع مغ خبلؿ مقاربة لمفخوع اإلنتاجية األكثخ تشافدية

في الجدائخ والسػارد الخاصة بالبحث العمسي السشتذخة في التخاب الػششي ،وبالتالي العسل عمى تخؾية
األنذصة ذات الؿيسة السزافة العالية وتذجيع البحث واالبتكار في ىحه القصاعات:
 الحطيخة التكشػلػجية بديجؼ عبج هللا "الجدائخ" ،عسمية مشح ؼيفخؼ .2009
 الحطيخة التقشية بػرقمة "شكمية" ،دششت في  01مارس .2012

وفي إشار مخصط التشسية الخساسي  2014-2010الخاص بالػكالة الػششية لتخؾية وتصػيخ

الحطائخ التكشػلػجية:


03حطائخ تكشػلػجية جيػية (عشابة ،وىخاف ،ورقمة)

 ثبلث حطائخ تكشػلػجية أخخػ :الحطيخة التكشػلػجية بدصيف ،قدشصيشة ،بػغدوؿ ،ومحاضغ
بغخداية أنذئت حجيثا.

تع في  20جػيمية  2020بسقخ و ازرة التعميع العالي التػؾيع عمى اتفاؾيات مع عجد مغ الفخوع

الرشاعية مغ أجل استحجاث ثسانية أقصاب تكشػلػجية بيغ كل مغ و ازرة التعميع العالي والبحث العمسي
وو ازرة الرشاعة كسا تع إمزاء اتفاؾيات شخاكة بيغ مجسع ألجيخيا كػربػرايت إيشػفخستيد والسجيخية العامة

لمبحث العمسي والتصػيخ التكشػلػجي وبعس الجامعات (جامعة سصيف ، 1البميجة ،1قدشصيشة  1وقدشصيشة
 ) 3لجعع إنذاء خسدة أقصاب تكشػلػجية و يتعمق االمخ بالقصب التكشػلػجي في اليشجسة الريجالنية و
القصب التكشػلػجي لمصحغ والدسيج و القصب التكشػلػجي لمسيكاتخونيظ و القصب التكشػلػجي لمسيكانيكا

الستقجمة و كحا القصب التكشػلػجي لرشاعة الديخاميظ .أما االتفاؾيات الثبلث الستبؿية فتخز الحكاء

الرشاعي واليقطة الرشاعية وكحا اتفاؾية التجبيخ الرشاعي لمتحكع في آليات التدييخ السكششي واتفاؾية

إلنذاء قصب مختز في التدييخ المػجدتي والرشاعة.

2

1

المولع الرسمً للوكالة الوطنٌة لترلٌة الحظائر التكنولوجٌة وتطوٌرها ،متوفر على المولع
 detail.php?idm=22&id=3تارٌخ االطالع.4045/02/54 :
2
المولع الرسمً لوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،متوفر على المولع :تارٌخ االطالع .4045/01/54
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السطمب الثالث :الحعيخة التكشؽلؽجية بديجي عبج هللا
تعتبخ الحطيخة التكشػلػجية بديجؼ عبج هللا جدء مغ القصب التكشػلػجي الخاص باألعساؿ ،أنذئت

في إشار بخنامج دعع اإلنعاش االقترادؼ ،تست دراسات الججوػ االقترادية لمسذخوع في  2002وىي
تستج عمى مداحة  100ىكتار تع بشاؤىا وفق معاييخ دولية بيجؼ تذجيع بعس القصاعات االقترادية.

أوال :التعخيف بالسذخوع

تقع عمى بعج  25كمع غخب العاصسة (والية الجدائخ) ،تع انذاء السذخوع وفقا لسخسػـ االنذاء
رقع 296 -20و السؤرخ في  12أكتػبخ 2020السعجؿ و الستسع لمسخسػـ رقع  215 -16السؤرخ في 11
اوت  ,2016السعجؿ و الستسع لمسخسػـ التشفيحؼ رقع 275-04السؤرخ في  05سبتسبخ  ،2004مخسػـ
تشفيحؼ رقع  216-16السؤرخ في  11اوت  2016يتزسغ السرادقة عمى مخصط تييئة السجيشة الججيجة

لديجؼ عبج هللا .يتكػف الشديج العسخاني الستػاجج بسعالسة ،الخحسانية ويتخبع عمى(  400ىكتار) مغ 06
أقصاب استثسارية (األدوية والتكشػلػجيا الحيػية  ،الرحة ،مخكد السجيشة ،تكشػلػجيا السعمػمات

واالتراالت ،التجارة ،االستخخاء والتخؼيو) عمى مداحة  350ىكتار  .و مذاريع استثسارية قيج االنذاء

مشيا :الحجيقة السائية ،قصب الريجلة ،قصب الرحة رقع( 01مخحمة التقييع) ،قصب الرحية رقع 02

(مخحمة اإلعجاد) .وأيزا مخافق أخخػ نحكخ مشيا:
-

93.000مدكغ قيج االنجاز بسختمف الريغ مشياLPP , LPA, LV :
 426 43مدكغ مييأ بسا في ذلظ  41 349مدكشاً تع تدميسيا.

 70مخفق عسػمي مدجبلً 34( :تع تدميسيا ؛  19قيج اإلنجاز ؛  17لع يتع إشبلقيا) ؛ 135

مخفق غيخ مدجل.

وتذػيبل ؛  08قيج اإلنجاز ؛  07مذخوع
مكتسبل
مذخوعا
مذخوعا استثسارًيا بسا في ذلظ 11
 60ً
ً
ً
ً
متػقف و  33مذخوعا لع تشصمق األشغاؿ فييا.
تأتي الحطيخة ضسغ بخنامج»  « E-Algeriaالنفتاح الجدائخ وإؾباليا نحػ العالع التكشػلػجي

الستصػر مغ خبلؿ إنجاز مذخوع السجيشة الججيجة الحؼ سػؼ يتجدج في انجاز الحطيخة السعمػماتية التي

تزع  10مذاريع ،ومشيا أيزا انجاز فشجؽ ذؼ خسدة نجػـ يحػؼ عمى  156غخفة وقاعة عخض بػ

 600مقعج ومقخ وكالة التدييخ ومخكد البحث لتكشػلػجيات اإلعبلـ و االتراؿ ومقيى بخيجؼ ومخكب

تيميكػـ .وتأتي ىحه السذاريع والبخامج في تشسية االتراالت وتحخيخ السبادرات واقتراد الدػؽ لتفتح

ثسشت الحكػمة أؼ مبادرات شخاكة تبخـ بيغ
السجاؿ لمسشافدة أماـ الذخكات الخاصة والعسػمية ،وقج ّ
السؤسدات الجدائخية أو الجدائخية واألجشبية ،في إشار السجيشة إال أف ىحه السجيػدات كانت والزالت غيخ
كاؼية لتفعيل ـيكل بيحا الحجع.
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تتسػقع الذخكات في مبشى متعجد السدتأجخيغ ،وىػ صخح مدتقبمي يتكػف مغ بخجيغ (مخكد

أعساؿ وفشجؽ أعساؿ) متربلف بقاعة كبيخة .تبمغ مداحة ىحا السبشى  20000ـ ،2باإلضافة إلى مكاتبو

يحتػؼ عمى مداحتيغ مفتػحتيغ كبيختيغ .كسا أنو مترل بذبكة ألياؼ برخية ويػفخ لذاغميو إمكانية

يزا
الحرػؿ عمى اتراالت  Wimaxو  XDSLو  FTTXو  .Wifiكسا تذسل حطيخة سيجؼ عبج هللا أ ً

خريرا لجعع أصحاب السذاريع والذخكات الشاشئة .تحتػؼ
حاضشة بسداحة  9800ـ ،2تع إنذاؤىا
ً
الحاضشة عمى سبع غخؼ مخررة لمذخكات الشاشئة ،وثبلث غخؼ لمتجريب وثبلث غخؼ أخخػ سيتع
تحػيميا إلى مخاكد ابتكار متاحة لذخكة  Microsoftو  Ciscoو .IBM
ثانيا :األىسية التكشؽلؽجية لمحعيخة

تتستع الحطيخة التكشػلػجية بسػقع متسيد اقتراديا ،عمى اعتبار أنيا بشية تحتية متصػرة وبيئة عالية

الجػدة داعسة لبلبتكار وراعية لمسؤسدات الشاشئة ،مسا يجعل مغ السسكغ تمبية متصمبات الذخكات األكثخ

كفاءة وبأسعار معقػلة .يتع تقجيع صيغتيغ ُمكيَّفتيغ لمذخكات أو السشطسات أو السدتثسخيغ الحيغ يخغبػف
في تصػيخ أنذصتيع ىشاؾ :استئجار مداحة ومكاتب عالية السدتػػ (إيجار شيخؼ أساسي قجره 1000

ديشار جدائخؼ  /متخ مخبع باستثشاء الزخائب) ؛ امتياز وبيع األراضي التي ستمبي جسيع مذاريعظ
االستثسارية .ومع ذلظ  ،يجب أف تشتسي الذخكات الستقجمة إلى إحجػ الفئات التالية:

 .1الذخكات الخاصة والعامة :الذخكات السحمية أو األجشبية التي تقجـ مشتجات أو خجمات متعمقة
بتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ومشرات تكشػلػجيا السعمػمات لجسيع القصاعات االقترادية

(البشػؾ  ،الشفط والغاز  ،الرشاعة ).... ،

" .2السدخعات" (السؤسدات أو الذخكات التي تقجـ خجمات لتدخيع إنذاء وتػسيع شخكات تكشػلػجيا
السعمػمات واالتراالت) .نحغ نتحجث عغ الحاضشات ووكاالت السداعجة لؤلعساؿ الرغيخة
ووكبلء التدػيق والػسصاء والػكاالت والذخكات األخخػ ذات الرمة.

 .3خجمات دعع األعساؿ :تذسل ىحه الفئة جسيع مقجمي الخجمات السحتخفيغ مثل العبلقات العامة
ووكاالت التدػيق واإلعبلف واالستذارات القانػنية وشخكات االستذارات اإلدارية والذخكات

الستخررة في التخصيط السالي وفخوع البشػؾ...

 .4البحث والتصػيخ :ىحه ىي خجمات البحث والتصػيخ لمذخكات الخاصة أو العامة والجامعات
واتحادات البحث أو السختبخات السدتقمة.

 .5التعميع والتجريب :وىي السعاىج الجامعية والكميات والجامعات ومؤسدات التجريب الخاصة
والعامة التي تقجـ دورات وتجريبات في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت.

 .6التخؼيو والتدػؽ :السخافق التخفييية والسخافق التخفييية ومؤسدات تقجيع الصعاـ وشخكات البيع
بالتجدئة الرغيخة.
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ثالثا :تقييػ عسل الحعيخة التكشؽلؽجية:
رافقت الحاضشة التابعة لمحطيخة التكشػلػجية لديجؼ عبج هللا ،مشح استحجاثيا سشة  ،2004أكثخ

مغ  350حامل لسذاريع ونجحت في إشبلؽ  50مؤسدة ناشئة ،وتػصف سيجؼ عبج هللا بكػنيا مجيشة
إيكػلػجية تدتعسل آخخ التكشػلػجيات مغ حيث تدييخ الشفايات السشدلية وحساية البيئة مع إنارة عسػمية

تعسل بالصاقة الذسدية ،وستعخؼ إنجاز أكبخ مخكد لمتدمية والتخؼيو في الجدائخ مع حطائخ لؤللعاب
السائية ومزاميخ لدباؽ الديارات والجراجات الشارية ومخاكد لخياضة الفخوسية وقاعات ومبلعب

رياضية… إلخ كميا شػر االنجاز .كسا تسكغ الفزاءات التجارية السجدجة مغ خمق حػالي 1200

مشرب عسل مباشخ في مختمف السيغ ،إلى جانب اليياكل األخخػ الزخورية ،عمى غخار السؤسدات

التخبػية 10مجارس ابتجائية ،و 7إكساليات و 3ثانػيات ومحبلت تجارية فزبل عغ ـياكل أخخػ مشيا
البخيج ،وكاالت اتراالت الجدائخ ،الحساية السجنية وغيخىا مغ السخافق والسحبلت التجارية الجػارية.

وبغبلؼ مالي بمغ  35مميار دج وبصاقة استيعاب ترل إلى  50ألف مدافخ ،يذق القصار الججيج ما

مدافتو  21كمع عمى خط مددوج لمدكة الحجيجية الخابصة بيغ بئخ تػتة و زرالجة مخو ار بسجيشة سيجؼ عبج

هللا ويحسل السذخوع فزبل عغ أىسيتو القرػػ في مجاؿ نقل األفخاد والبزائع ،وأيزا مداىستو القػية في
تشذيط الحخكة الدياحية في السشصقة الغخبية لمعاصسة ،أبعادا جسالية مغ خبلؿ السشذآت الفشية التي تجعع

بيا في خارشة متجاندة عمى شػؿ مختفعات السشصقة ،حيث يحتػؼ الخط عمى  12جد اخ و 6مشذآت
فشية 4 ،جدػر معجنية ونفق بصػؿ  341مت اخ.

راىشت الجولة الجدائخية عمى مشصقة سيجؼ عبج هللا بالعاصسة لخمق مجيشة عرخية عمى الصخيقة

جشجت لو الكثيخ مغ
األمخيكية واألوروبية وحتى الخميجية ،وكثّفت جيػدىا مغ أجل تحقيق ىحا الحمع الحؼ ّ
اإلمكانيات السادية .لكغ الحؿيقة تعكذ ذلظ فسذاريع الحطيخة التكشػلػجية سيجؼ عبج هللا تتع في
تساما .وبالفعل تع تقجيع مي ادنية التسػيل كجدء مغ بخنامج
استخاتيجية صشاعية ال تداؿ غيخ واضحة ً
االنعاش االقترادؼ ،مسا يعكذ غياب أو عجـ كفاية تػجو واضح عمى السجػ الستػسط والصػيل .ولحلظ
يجب وضع استخاتيجية أوضح لمػصػؿ بالحطيخة إلى األىجاؼ السخجػة نحكخ مشيا:

 إزالة جسيع أوجو عجـ التكامل والتساسظ القصاعي وتػزيع الدمصات بيغ الجولة والدمصات السحميةوالػكالة الػششية لتعديد وتصػيخ السجسعات التكشػلػجية ( )ANPT؛

 تشديق جسيع الجيػد لتصػيخ مجسعات تكشػلػجية قادرة عمى البقاء وتشافدية ؛ -جحب الذخكات األجشبية الكبيخة ذات الرمة بتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ؛

 تعديد السشاشق اإلقميسية والسحمية التي يحتسل أف تدتزيف تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ؛ -إنذاء الذبكات ؛

 انذاء مؤسدات مالية مكخسة بذكل خاص لتسػيل الذخكات الشاشئة؛319
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 تعديد صشاعات السحتػػ االلكتخوني؛ -تصػيخ التجارة اإللكتخونية،

 ووضع إشار تشطيسي وقانػني مشاسب لقصاع تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت؛-

تعديد مذاريع االبتكار والتكشػلػجيا؛

 الحج مغ الشقز في السيارات الستججدة في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ،والتي تطل عؿبةرئيدية في الجدائخ عمى الخغع مغ الجيػد السبحولة؛

يججر بشا االشارة إلى أنو يداؿ مغ الدابق ألوانو تقييع األداء واآلثار ألنيا ال تداؿ غيخ مكتسمة

حاليا حاؿ كل السجسعات التكشػلػجية في الجدائخ؛ قبل كل شيء  ،مغ الزخورؼ إنذاء عػامل خارجية

معمػماتية وتكشػلػجية وشبكية داخل ىحه السشاشق ،لتػليج اقترادات التكتبلت وبجء عسميات االبتكار
وديشاميكيات ريادة األعساؿ ألنو ورغع السجيػدات الجبارة واالنجازات عمى مجػ  20سشة الساضية لع تفعل

بعج السجيشة العمسية لديجؼ عبج هللا عمى اعتبار أف الجامعة لع تجخل حيد العسل وأيزا لع تكتسل بعج

أشغاؿ البشاء والتعسيخ بيا.
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السبحث الثالث :في ضؽء التجارب الخائجة ودراسة السقارنة :ترؽر مقتخح لسجيشة افتخاضية لمعمؽم
والتكشؽلؽجيا بالجدائخ

يسكغ إجساؿ السبحث في محاولة إيجاد إشار شامل لحمػؿ مبتكخة لئلنداف والسجتسع الجدائخؼ

مغ خبلؿ مؤسدات البحث العمسي ،مبشية عمى استخجاـ السعمػمات و مختمف وسائل التػاصل .و عميو،

يسكغ اعتبار ىحا السجاؿ الحيػؼ "السجيشة االفتخاضية الحكية" إشا ار حياتيا لتذجيع االبتكار ،و تػفيخ بشيات
تحتية لخجمة مرمحة السػاشغ الدخار الجيج و الصاقة ،اعتسادا عمى مجخبلت بحث عمسي ومخخجات
التكشػلػجيا الخقسية .إف تصػر ىاتو السجف يديخ بػتيخة سخيعة تدايخ التصػر الحاصل في الخقسشة ،ومشيا
تصػر نطع السعمػمات الجغخاؼية ،الحؼ يعتبخ مغ السختكدات األساسية في التعامل مع السعصيات السكانية

لمسجيشة ،لحلظ فبل يسكغ اعتبار ىحا اإلشار الجغخافي عسبل مشتييا و نيائيا ،بل ىػ في تصػر يدايخ تصػر
السدتججات التكشػلػجية وبالتالي سيتسيد بسخونة عالية تدسح لو بامتراص كل السدتججات واالندياؽ

معيا.

السطمب األول :التؽجو العالسي نحؽ محاكاة سيميكؽن فالي لتحقيق التشسية التكشؽلؽجية

ىشاؾ الكثيخ مغ جسيع أنحاء العالع يحاولػف محاكاة وادؼ الديميكػف ،ويبجو ذلظ بذكل أكثخ

تعػيزا عغ
وضػحا ؼيسا تفعمو الريغ في ششغياؼ ،إذ ضخت الحكػمة الريشية استثسارات عامة
ً
ً
الشقز في رأس الساؿ االستثسارؼ ،كسا قامت بإصبلحات لجعل السشصقة أكثخ جاذبية لمذخكات ،إضافة

كبيخ يتسثل
تحجيا ًا
إلى بشاء مخاكد لمتكشػلػجيا في مجف أخخػ مثل بكيغ واششصغ ،ورغع ذلظ تػاجو الريغ ً
في عجـ احتخاـ السمكية الفكخية بالقجر الكافي.
أوال :تجارب تحاكي سيميكؽن فالي في العالػ:

كاف وادؼ الديميكػف خبلؿ العقػد األخيخة مغ القخف العذخيغ ،السخكد الحؼ ال مثيل لو عمى

اإلشبلؽ لئلبجاع في مجاؿ التكشػلػجيا الفائقة ،وكانت مشاشق أخخػ تحاوؿ محاكاة نجاحو ،ولكغ لع يتدغ
ذلظ ألؼ مشيا .فمع تتصػر محاولة صػؼيا أنتيبػليذ في فخندا ،التي أديخت مغ أعمى إلى أسفل مغ ِقَبل
الحكػمة لخمق مخكد إبجاع بالقخب مغ مجيشة كاف ،إلى ما ىػ أبعج مغ نذأتيا كستشده ىادغ ندبياً
لمتكشػلػجيا ،عمى الخغع مغ اسسيا األسصػرؼ ،وشقديا األشبو بصقذ كاليفػرنيا ،والسصاعع التي ال مثيل
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ليا السحيصة بيا .ولكغ في القخف الػ 21ازدادت مشافدة وادؼ الديميكػف شخاسة ،كسا يتزح مغ العجد
الستدايج مغ األماكغ التي ُت ِ
محق مادة الديميكػف بأسسائيا :سيميكػف آلي (نيػيػرؾ) ،ووادؼ الديميكػف (تل
أبيب) ،ودرب الديميكػف (باريذ) ،وواحة الديميكػف االمارات ونحكخ مغ التجارب التي حاولت تقميج ىحا

االقميع الجغخافي والتقشي:

 .1بالشدبة لميشج فخررت الجولة عجة مشاشق مغ أجل تصػيخ التكشػلػجيا ،وتتسيد ىحه السشاشق
ببشية تحتية جيجة وتػافخ السػاىب والعسالة األرخز ،مسا يجعميا قادرة عمى السشافدة .تع تأسيذ

مجيشة إلكتخونية في مجيشة بشغالػر ،بعج السجيػدات التي قامت بيا الحكػمة لتحخيخ االقتراد في

أوائل التدعيشيات .وججت السخاكد التكشػلػجية األجشبية شخًقا لمتشافذ بشجاح مع وادؼ الديميكػف،
حيث بجأت بعزيا في التخرز في أشياء بعيشيا ،حيث يدسح التخرز لمسشافديغ بالديصخة

عمى جدء مختمف مغ الدػؽ حيغ تكػف السشافدة شخسة ،فعمى سبيل السثاؿ تحاوؿ اليشج أف

مرجر لمقػػ العاممة في البخمجيات في الذخكات الشاشئة بػادؼ الديميكػف.
ًا
تربح
 .2تعج " " HITECفي حيجر آباد مجيشة رائجة في تكشػلػجيا السعمػمات ،اليشجسة ،والسعمػماتية
الصبية ،والسعمػماتية الحيػية.

 .3تسثل الريغ قاعجة الترشيع ،وتحاوؿ جحب رأس الساؿ االستثسارؼ لتكخار خصط األعساؿ الشاجحة
نجاحا ىائبلً لتربح مخكد الذخكات الشاشئة
مع قاعجة العسبلء اليائمة بيا ،بيشسا حققت آيخلشجا
ً
لجخػؿ الدػؽ األوروبي.

 .4تعتبخ الياباف فخيجة مغ نػعيا في االبتكار ،إال أنيا تخكد أكثخ عمى اقتراد الذخكات الكبيخة،
فصػكيػ عمى سبيل السثاؿ كانت رائجة في مجاؿ الخوبػتات واالتراالت الدمكية والبلسمكية،

وخررت الحكػمة مشاشق قميمة لتكػف مخاكد لمتكشػلػجيا مثل مجيشة تدػكػبا التي تأسدت
كستشده لمعمػـ في أوائل الدتيشيات.

 .5حاولت البمجاف األوروبية عمى مجػ عقػد الحرػؿ عمى مػشئ قجـ في التكشػلػجيات الشاشئة،
ورغع الشجاح الحؼ حققتو الكثيخ مغ الجوؿ األوروبية في التكشػلػجيا إال أنيا تخمفت عغ مشاشق

نجاحا
أخخػ في العالع ،وأنذأت فخندا وألسانيا والسسمكة الستحجة بعس مخاكد التكشػلػجيا األكثخ
ً

في أوروبا.

أيزا ،فذاشئ الديميكػف داخل
 .6يػاجو وادؼ الديميكػف الكثيخ مغ السشافدة عمى السدتػػ السحمي ً
مشصقة لػس أنجمػس قادر عمى جحب بعس مغ أكبخ الذخكات التكشػلػجية مثل ؼيدبػؾ وجػجل
ويػتيػب ،كسا تذتيخ السشصقة برشاعة التخؼيو اإللكتخوني.

أيزا عمى أف تكػف السخكد الخئيدي السقبل لمتكشػلػجيا ،فالسجيشة عمى وشظ أف
 .7تعسل نيػيػرؾ ً
تقجـ تجخبة تعميسية تيجؼ إلى تػفيخ السيارات البلزمة ومخكد أبحاث لمتكشػلػجيا.
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أُنذئت مخاكد تكشػلػجية محمية في جسيع أنحاء الببلد ،مثل مجيشة ريجمػنج بػالية واششصغ والتي يػجج

بيا السقخ الخئيدي لذخكة مايكخوسػفت.

ثانيا :الشعام البيئي الخيادي لؽادي الديميكؽن

بخزت عجة أنطسة بيئية عمى مدتػػ العالع ففي الدشػات األخيخة ،تع تكخار تجخبة وادؼ

الديميكػف في كل مغ سشغافػرة ولشجف وبخليغ وعجة مجف في الخميج العخبي .ليذ سيميكػف فالي تمظ

السداحة مغ أرض والية كاليفػرنيا األمخيكية ،حيث تقصغ أىع الذخكات العالسية مثل غػغل وأمازوف

وغػغل وؼيدبػؾ وإيباؼ وإنتل وغيخىا العذخات ال بل السئات مغ الذخكات الكبخػ .فيػ يزع إلى جانب

التصػر ،فالحؼ يجعل
ىحه الذخكات ُ
الكبخػ ،آالؼ الذخكات الشاشئة التي وججت ؼيو بيئة خربة لمشسػ و ّ
مغ ىحه السشصقة وجية محببة لكل مغ يدعى لتأسيذ شخكتو الشاشئة ىػ الشطاـ الستكامل أو ما يدسى

بالشطاـ البيئي لخيادة األعساؿ الحؼ يذسل عجد كبيخ مغ العشاصخ تُجعى بأصحاب مرمحة في ريادة
األعساؿ ،وقج يذسل ىحا السرصمح كل مغ الحكػمة والسجارس والجامعات والقصاع الخاص والذخكات
العائمية والسدتثسخيغ والبشػؾ ورجاؿ األعساؿ والقادة االجتساعييغ ومخاكد البحػث ومسثمي العساؿ والصبلب

والسحاميغ والذخكات متعجدة الجشديات والسؤسدات الخاصة ووكاالت السعػنة الجولية .وكل ىحه

رواد األعساؿ وتجعع احتساالت نجاحيع قبل
العشاصخ -األف اخد أو السشطسات أو السؤسدات -تجعع وتُدانج ّ
وبعج إشبلؽ السذخوع .
احتاجت كل مغ وادؼ الديميكػف وبػسصغ ،بخليغ ،لشجف وغيخىا مغ السجتسعات لعذخات الدشيغ

لترل إلى ما ىي عميو اآلف أؼ لتربح مغ أقػػ الشطع البيئية لخيادة األعساؿ .ويسكغ ألؼ مجتسع

تصػيخ نطاـ بيئي ريادؼ قػؼ ومشاسب إلنذاء الذخكات الشاشئة مغ خبلؿ تػفيخ مجسػعة مغ العشاصخ

الخئيدية .إف عشاصخ الشطاـ البيئي الخيادؼ ىي العػامل التي يسكغ استخجاميا لؿياس أداء تمظ الشطع،
حيث تتألف مغ  8عشاصخ أساسية ىي:

 .1التسؽيل  :ويزع عسمية الحرػؿ عمى رأس الساؿ ،الحرػؿ عمى السشح؛ أو الػصػؿ إلى البشػؾ،
مؤسدات التسػيل ،أو حتى التسػيل الحكػمي.

 .2الجعػ الخاص باألعسال التجارية :ويزع كل مغ حاضشات أو مدخعات األعساؿ ،مقجمػ
الخجمات القانػنية أو السحاسبية ،السدتذاروف وغيخىع.

 .3الدياسات :مثل معجالت الزخائب وتكاليف بجء العسل التجارؼ.

 .4األسؽاق :وتزع كل مغ الذخكات السحمية ،الذخكات الجولية ،السدتيمكيغ ،شبكات التػزيع،
شبكات البيع ،شبكات التدػيق.

 .5رأس السال البذخي :ويزع السجارس الثانػية ،الجامعات ،معاىج التجريب وغيخ ذلظ.

 .6البشية التحتية :مثل الكيخباء ،الشقل ،االتراالت ،والسخافق األخخػ مثل الغاز ،الساء ،وغيخىا.
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 .7البحث والتطؽيخ :وتزع مخاكد ومختبخات األبحاث العامة ،مخاكد األبحاث الخاصة والسختبخات.

 .8الثقافة :وتزع وسائل اإلعبلـ ،الحكػمة ،الجامعات ،الجسعيات السيشية ،السشطسات االجتساعية
التي تجعع ثقافة ريادة األعساؿ.

ويسكششا اخترار ىحه العشاصخ بسعادلة بديصة :الشطاـ البيئي الخيادؼ = األفخاد  +الثقافة ألف جػىخ

الشطاـ البيئي الخيادؼ السثالي ىػ األفخاد أو رواد األعساؿ والثقافة التي تدسح ليع بالتعاوف والعسل والتفاعل

ؼيسا بيشيع أو مع السجتسع إلنذاء وتصػيخ مذاريعيع الخيادية .ويجب أف تتدع ىحه البيئة حتى تشجح بػ:

أ .يكػف الشطاـ مرسع بسا يتػافق مع السشصقة ،فالشطاـ في الػاليات الستحجة يختمف عغ ألسانيا ،وفي
آسيا يختمف عغ الخميج العخبي ،وعمى الشطاـ أف ال يدعى ليكػف “وادؼ الديميكػف القادـ” ،بل

يسيدىا.
عميو أف يشبع مغ البيئة السحيصة ويترف بسا ّ

ب .تكػف البيئة ذات عؿبات بيخوقخاشية قميمة أو معجومة ،وأف تجعع الدياسات الحكػمية احتياجات
ورواد األعساؿ.
أصحاب السذاريع ّ
ت .يحرل عمى دعع رؤوس األمػاؿ الكبيخة والسخاشخة ،وأف يحرل 1لظ دوف وجػد عػائق كبيخة.

تكػف البيئة خالية مغ التحيدات الثقاؼية ضج الفذل في إدارة األعساؿ ،أو قادرة عمى تغييخ ىحه

التحيدات في حاؿ وجػدىا.

ث .تكػف

البيئة

داعسة

ومعدزة

لمشجاحات،

والتي

بجورىا

تجحب

تجعع البيئة الحػار بيغ مختمف أصحاب السرمحة في ريادة األعساؿ.

مذاريع

ججيجة.

السطمب الثاني :التؽجو نحؽ العالػ االلكتخوني واالفتخاضي والحكي

تأثخت حياتشا بذكل مباشخ بأتستة الرشاعة وتصػر تكشػلػجيا "الحكاء الرشاعي " (Artificial

)Intelligenceو"إنتخنت األشياء) ،" (Internet of Thingsوكحلظ ثػرة تكشػلػجيا السعمػمات التي

اقتحست معطع أشكاؿ حياة اإلنداف وأصبحت جدءا أصيبل مشيا .فبيغ الجيل السدسى "إكذ" والحؼ يتسيد

بتعمقو بأجيدة الياتف الحكية واستخجاـ التصبيقات السختمفة ،وبيغ احتياج الرشاعة كػادر ماىخة تكشػلػجياً؛

واقتراد السعخفة أصبح دمج التكشػلػجيا في حياتشا اليػمية تػجياً عالسياً .ويسكششا أف نحكخ السجاالت

التالية:

أوال :التعميػ االلكتخوني
يعج التعميع اإللكتخوني شخيقة تعميسية ذاتية تخبط بيغ السعمع والستعمسيغ مغ خبلؿ أجيدة الكسبيػتخ

أو اليػاتف الحكية ،بحيث ُيسكشيع االتراؿ في أؼ وقت ومكاف ،وتدتخجـ ىحه الصخيقة العجيج مغ الػسائل
والتقشيات الفعالة مثل السقاشع الرػتية والفيجيػىات والبيئات االفتخاضية وغيخىا وىػ التػجو الحجيث
لمتعميع بكل أشػاره خاصة مع جائحة كػرونا .وأصبح تػفيخ السادة التعميسية مغ خبلؿ األجيدة السحسػلة
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يشسي معخف ًة وميارات
لػ"جيل إكذ" يذكل عامبل محف اد لمتعمع بجالً مغ االكتفاء بالجراسة التقميجية ،فبيا ّ
مشاسبة تؤىمو لتمبية احتياجات سػؽ العسل .1
أضيخت دراسات حجيثة أف تعميع العمػـ مغ خبلؿ الخحبلت السيجانية التقميجية يسكغ أف يداعج في

تغييخ مػاقف الصبلب نحػ السجاالت العمسية ،وأف ِّ
شفيع مع الصبيعة،
تفاعل التبلميح وتعا ُ
يعدز مغ فخص ُ
وكحلظ تحديغ قجرتيع االستيعابية لمسفاـيع العمسية .وشجدت عمى أنو يسكغ لسشرات الػاقع االفت اخضي

َّ
السعدز أف تربح إحجػ األدوات التي تدسح بالػصػؿ -مغ خبلؿ السحاكاة -إلى بيئات ال يسكغ
والػاقع

لمخحبلت السيجانية التقميجية الػصػؿ إلييا ،مثل األماكغ الشائية أو الفتخات الدمشية التاريخية ،الفت ًة إلى أف
األمخ يحتاج أف يشتقي الستخررػف في مجاؿ التػعية البيئية الخيارات السبتكخة ،التي تداعج التبلميح
تجاىل التكشػلػجيا بذكل كامل".
بجال مغ
عمى االستشارةً ،
ُ
ثانيا :التجارة االلكتخونية:

2

تديع السػاقع اإللكتخونية في تيديخ الحرػؿ عمى السعمػمة وانتذار الػعي ونقل السعخفة ،وقج

أصبحت السػاقع اإللكتخونية ليا أىسية ودور فعاؿ في الدشػات األخيخة وتعتبخ نقصة بجاية لكل السشطسات
والسذاريع الخبحية والغيخ ربحية لتقجيع السعمػمات والخجمات واالستذارات وغيخىا وذلظ مغ خبلؿ الذبكة

العشكبػتية .والتجارة االلكتخونية ىي عسمية بيع وشخاء البزائع والخجمات عبخ اإلنتخنت .يسكغ لعسبلء

التجارة اإللكتخونية إجخاء عسميات شخاء مغ أجيدة الكسبيػتخ الخاصة بيع باإلضافة إلى نقاط االتراؿ

األخخػ ،بسا في ذلظ اليػاتف الحكية والداعات الحكية والسداعجات الخقسية ،مثل أجيدة  Echoمغ

.Amazon

التجارة اإللكتخونية تددىخ في كبل قصاعي التعامبلت بيغ الذخكات والسدتيمكيغ ( )B2Cو

التعامبلت بيغ الذخكات بعزيا وبعس ( .)B2Bفي نسػذج التجارة اإللكتخونية بيغ الذخكات

والسدتيمكيغ ،يبيع بائع التجدئة أو شخكة أخخػ مباشخة لمعسبلء الشيائييغ .في التجارة اإللكتخونية بيغ

الذخكات بعزيا وبعس ( ،)B2Bتبيع شخكة إلى أخخػ .في كبل القصاعيغ ،يتسثل ىجؼ معطع الذخكات

في تسكيغ العسبلء مغ شخاء أؼ شيء يخيجونو ،في أؼ وقت ،ومغ أؼ مكاف ،باستخجاـ أؼ جياز رقسي.

تعقيجا ،خاصة مغ مرادر البيانات
ببداشة ،البيانات الزخسة ىي مجسػعات بيانات أكبخ وأكثخ
ً
الججيجة .دراسة حجيثة لمبشظ الجولي كذفت عغ تراعج ونسػ التجارة اإللكتخونية في الجولة بالدشػات
األخيخة ،حيث بمغت نحػ  2.2مميار دوالر أميخكي عاـ  2020مقابل  1.5مميار دوالر عاـ  2019بشسػ

1

خامرة الطاهر ،وخامرة بوعمامة ،التعلٌم اإللكترونً فً التعلٌم العالً ...الدوافع والمعولات .مجلة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة عدد خاص
الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات فً التعلٌم العالً جامعة لاصدي مرباح ورللة ،4040 ،ص.402
2
بن رٌحان الماسة بنت ساعد ،التعلٌم اإللكترونً :توظٌفه ،استخداماته ،سماته ،تطبٌماته ومعولاته .المجلة اإللكترونٌة الشاملة متعددة
التخصصات ،العدد العاشر.4055 ،
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ندبتو  ،%47متػقعة أف يرل حجع التجارة اإللكتخونية في قصخ خبلؿ عاـ  2021الجارؼ إلى نحػ

 2.3مميار دوالر.

1

ثالثا :السجن الحكية
يصغى عمى الداحة التكشػلػجية مشح سشػات مرصمح "السجف الحكية" ،التي تدعى إلى تػفيخ بيئة

رقسية صجيقة لمبيئة ومحفدة لمتعمع واإلبجاع تديع في تػفيخ بيئة مدتجامة تعدز الذعػر بالدعادة والرحة.
يسكغ تحجيج تعخيف أكثخ دقة لمسجف الحكية السدتجامة بػاسصة االتحاد الجولي لبلتراالت ،الحؼ أوضح
أنيا مجيشة مبتكخة تدتخجـ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت لتحديغ نػعية الحياة ،وكفاءة العسميات

والخجمات الحزخية ،والقجرة عمى السشافدة .وحجد االتحاد األوروبي رؤية أكثخ لمسجف الحكية ،حيث تختكد

عمى  6عشاصخ ،ىي االقتراد الحكي ،واألشخاص األذكياء الحيغ يسثمػف رأس الساؿ البذخؼ واالجتساعيغ
والذفاؼية والسذاركة الحكية في الق اخرات ،والشقل الحكي القائع عمى التكشػلػجيا الحجيثة ،والبيئة الحكية،
والحياة الحكية التي تيتع باألوضاع الرحية وسبلمة الفخد والتستع بسخافق تعميسية وسكغ وتخابط اجتساعي

جيج.2

كذف تقخيخ حجيث لؤلمع الستحجة أف  %70مغ سكاف العالع سيقصشػف في السشاشق الحزخية

بحمػؿ عاـ  ،2050وىشاؾ تػقعات كبيخة بأف تدتحػذ دوؿ مجمذ التعاوف الخميجي عمى أحج أعمى

معجالت التجسع الدكاني في السشاشق الحزخية عمى مدتػػ العالع بشدبة تتخاوح بيغ  %80و%.100
وقجـ البحث التػجيو البلزـ لجسيع الجيات السعشية في الشطاـ اإليكػلػجي لمسجف الحكية ،وسمط الزػء عمى
السشافع وأىع ركائد تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في السجف الحكية ،وأبخز أىسية االبتكار في مجاؿ

تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت .وعمى ىحا األساس ،انصمق مذخوع السجف الحكية الحؼ يذسل  70مجيشة
أوروبية ،ويربػ إلى تحجيج نقاط القػة والزعف وتحقيق التشسية السحمية السشاسبة لمجسيع حتى تربح مجنا

أكثخ تشافدية .وعمى ىحا السشصمق يسكششا الجدـ بالتػجو العالسي نحػ السجف الحكية.

3

السطمب الثالث :السجيشة االفتخاضية لمعمؽم والتكشؽلؽجيا بالجدائخ

تقػـ التقشيات الحجيثة واألجيدة الحكية باختبلفيا مغ أجيدة الكسبيػتخ وىػاتفشا الحكية بتػلي مياـ

تشطيع حياتشا اليػمية ،وكسا تتحكع التقشيات األلؽية الثالثة بالسداكغ البذخية ،التي تتحػؿ تجريجياً إلى
مخاكد عسميات تحسييا إجخاءات الحساية بسختمف أنػاعيا ،حيث يسكغ مغ خبلليا الؿياـ بأنذصة مختمفة،
1

كورونا وتطور المطاع الرلمً ..التجارة اإللكترونٌة تنمو بنسبة  ،%23متوفر على المولع:
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/10/6/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A
 9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9تارٌخ االطالع
.4045/05/01
2
الدكاري عبد الرحمان ،المدن الذكٌة بٌن التصور والوالع ،حالة مدٌنة مراكش ،مجلة التعمٌر والبناء ،الملد  2العدد ،0جامعة ابن خلدون ،تٌارت،
الجزائر ،دٌسمبر  ،4055ص .54
3
Report on Smart City Mission-India – SESEI, https://www.orfonline.org/research/indias-smart-cities-mission2015-2021-a-stocktaking/ , consulté le 12/10/2021.
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فاإلنداف ىشا في السجف الحكية ليذ مزص اًخ لمخخوج إلى الذارع ،كل ىحا ضسغ نسط عير داخل ما

أصبح يعخؼ بالػاقع االفتخاضي والػاقع السعدز لتغييخ كل وضائفو نحػ ىحه السجف أو ادماج تصبيقاتيا في

مجنشا لمحرػؿ عمى مجف أكثخ ذكاء فالصبيعة الخقسية ستكػف البجيل إما مغ خبلؿ االنجماج مع الػاقع أو

تعديده.

أوال :التعخيف بالشسؽذج

تساما فيي تعصي مشصًقا
ال تعج السجف االفتخاضية مجخد تجديج لمخياؿ في الػاقع ،إنيا عكذ ذلظ ً
وفيسا لمسجف التي قج تكػف غيخ محتسمة وفي بعس الحاالت مدتحيمة في العالع الحؿيقي وتعصييا
ً
حؿيؿيا ً
أبعادا يسكغ تجديجىا مدتؿببل عمى أرض الػاقع اليػـ تقترخ السجف االفتخاضية مجف األلعاب لكع مع
التصػر السمحػظ في تكشػلػجيا العالع االفتخاضي والػاقع السعدز يسكششا محاكاة السجف الستقجمة في الػاقع

االفتخاضي ك سبادرة قج تفتح السجاؿ نحػ ايجاد حمػؿ ذكية في كل مجاالت حياتشا االقترادية واالجتساعية

والبيئية وحتى التكشػلػجية وتكػف بيئة جامعة لسؤسدات البحث العمسي وكل أشخافيا ذات السرمحة في
الجدائخ وىي الحمقة السفقػدة فخغع جيػد الحطيخة التكشػلػجية سيجب عبجهللا بقيت محجودة ألف األشخاؼ

ذات السرمحة لع تشجمج بعج في ىحا االقميع.

 .1ضخورة خمق ـيكل لتذبيظ األشخاؼ ذات السرمحة لتحقيق التشسية التكشػلػجية في الجدائخ:

تصػيخ البحث العمسي مختبط بتػفيخ السػارد البذخية الكفؤة والستخررة إلى جانب مػارد مادية

ومالية ،أما قػة البحث فتكسغ في كيؽية التػفيق بيغ ىحه السػارد وتخشيج استعساليا ،فمقج أنذأت الجدائخ
مشطػمة قانػنية وـيكمية لتصػيخ البحث العمسي وخررت اعتسادات مالية ضخسة مغ أجل تخقيتو ،لكغ
حخكية السؤسدات العمسية كاف مخىػنا بأسمػب التجخبة والخصأ وىحا ما جعل سياسة البحث العمسي تبقى

قمقة وال تخقى لبلستجابة لصسػحات الباحثيغ ،فميذ السيع حدب الباحثيغ الجراسات ،بل التعامل مع
نتائجيا .البحػث العمسػي في جامعاتشػا الجدائخيػة غالبػا مػا يعتػبخ نذػاشا ثانػيػا بالسقارنػة مػع نذػاط التػجريذ،
والسيػاـ البيجاغػجيػة واإلداريػة الػتي تذػغل األسػتاذ الباحػث داخػل الجامعػة  .فشذػاط البحػث العمسػي لع

يػشجح في أف يكػػف ضػسغ مشطػمػة مشدػقة ومجعسػة بقػيع مذػتخكة بػيغ البػاحثيغ والقائسيغ عمى البحث

وبيشيع وبيغ السجتسع ككل.

عميشا فقط التسعغ في تجارب دوؿ كانت في مثل مػضعشا يػما ما ،واآلف صارت مغ كبخػ الجوؿ

الرشاعية؛ كالريغ ،نجج أنيا بجأت في مجاؿ االبتكارات العاـ  ،1988بأف تػسعت في إقامة الحجائق
والحاضشات والسخاكد التكشػلػجية؛ لتبشي أؼ فكخة ججيجة ،واحتزاف أؼ مذخوع قابل ألف يتحػؿ إلى مشتج

صشاعي ،وذلظ عغ شخيق ربط البحث العمسي بالقصاع الخاص ،وعسل الريشيػف عمى إنذاء  54حجيقة
تكشػلػجية خبلؿ التدعيشات ،وأقامػا  465حاضشة تكشػلػجية حتى العاـ  ،2002واآلف تحتل الريغ

السخكد الثاني عالسيا  -بعج أميخكا  -في عجد الحاضشات التكشػلػجية ،ووصل عجد الذخكات التي أؾيست
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في ىحه الحجائق التكشػلػجية  79620شخكة ،تقجـ لمدػؽ مشتجات تكشػلػجية مبتكخة ،ويعسل في ىحه
الذخكات نحػ  2.5مميػف شخز ،وبمغت عػائجىا نحػ  150مميار دوالر أميخكي .ولعل أشيخىا جاؾ ما

الحؼ أنذأ سشة  1999مػقع عمى بابا لمتدػؽ االلكتخوني وسشة  2010تع اكتتاب سيع الذخكة

في بػرصة ششغياؼ وىػنغ كػنغ والحؼ جسع  22مميار دوالر ليربح جاؾ ما أوؿ رجل أعساؿ صيشي
آسيػؼ يطيخ عمى غبلؼ مجمة فػربذ األمخيكية وترل صافي ثخوتو سشة  2021الى  42.5مميار

دوالر.

الثػرة الرشاعية الخابعة الحكاء الرشاعي االبتكار التكشػلػجيا البيتكػيغ واليػنيكػرف انيا

مرصمحات تثبت أف العقل البذخؼ اليػـ ىػ مفتاح الشجاح شخز واحج+حاسػب+انتخنت=ثػرة لغ نحاكي
اليػـ السشاىج أو األنطسة ال الخأسسالية وال الميبخالية اليػـ نحاكي األفخاد نحاكي األقاليع التكشػلػجية فقج

أثبتت الجراسة أف سخ نجاح أقػػ االقتراديات عالسيا يعتسج عمى مجنيا العمسية كديميكػف فالي بالػاليات
الستحجة ومجف سامدػنغ بكػريا الجشػبية وحتى مجيشة االنتخنت باإلمارات وبالتالي نثبت ضخورة انذاء

العجيج مشيا في الجدائخ لسا ال نقػؿ لكل مؤسدة بحث عمسي مجيشة عمسية تفتح السجاؿ لمباحثيغ مغ
أساتحة وشمبة الباب لصخح ابتكاراتيع ورفع روح السبادرة وسقف الدباؽ نحػ جدائخ ذكية بدػاعج وعقػؿ

وششية.

 .2السجيشة العمسية االفتخاضية:

لع يعج جشػنا التفكيخ بإنذاء دولة افتخاضية بعج التصػر الشػعي اليائل في تكشػلػجيا االنتخنت

وتقشيات االتراالت والعػلسة الستدارعة ،والتي وّفخت لمجسيع فخصا ال تعج ،لفعل أؼ شيء لتحػيل

أفكارىع حؿيق ًة وواقعا معاشا .أحج ىؤالء الحػ سبخوا أغػار العالع االفتخاضي ،ىػ ساتػشى ناكا مػتػ الحػ
اختخع عسمة البيتكػيغ ،مثي اخ الحىػؿ واالرتباؾ في صفػؼ رجاؿ األعساؿ والسرارؼ العالسية .وعمى
الصخيق ذاتو ،سار الخبيخ االقترادؼ فيت جيجليكا الحػ أنذأ دولة افتخاضية تعتسج عمى مشح العسبلت

الخقسية ،وتقجـ أكثخ مغ نرف مميػف شخز بصمب لمحرػؿ عمى جشدية ىحه الجولة ،التي أشمق عمييا
اسع ليبخالنج ،وىى ليدت أكثخ مغ مجخد شاشئ رممي بصػؿ  7كمع بجانب نيخ الجانػب الػاقع بيغ كخواتيا

وصخبيا و 10كمع جشػب الحجود السجخية .اذا مغ السشصقي محاكاة سيميكػف فالي في الػاقع االفتخاضي
وتكػيغ مجيشة افتخاضية لمتكشػلػجيا والعمػـ تجسع بيغ مؤسدات البحث العمسي في الجدائخ وكل أشخافيا

ذات السرمحة (أنطخ الذكل  )10-6وتفتح سػؽ لكل الستعامميغ االقترادييغ تكػف الدمع ؼيو ىي عبارة
عغ حمػؿ وأفكار مبجعة.
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الذكل(:)10-6عالقة كل السداىسيؼ في السجيشة االفتخاضية لمعمؽم والتكشؽلؽجيا بالجدائخ

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة

الشسػذج السقتخح ىػ عبارة قصب تكشػلػجي افتخاضي ىػ دمج بيغ التعميع االلكتخوني و التجارة

االلكتخونية وأبعاد السجف الحكية فيػ بشية تعميسية مدودة بتكشػلػجيات السعمػمات واالتراالت الحجيثة تفتح
السجاؿ لمصمبة والباحثيغ بالجامعة الجدائخية إلنتاج بحث عمسي مبتكخ وتحقيق ثبلثية ىميكذ جامعة قصاع

خاص والجولة وىي شبكة مغ الخوابط التي تخبط التكشػلػجيا اإلبجاعية واألبحاث األكاديسية بالسدتثسخيغ

داخل السجيشة االفتخاضية السرسسة بكفاءة لتذجيع التعاوف داخل وخارج سػؽ األفكار السبجعة ،والتي
سػؼ تكػف ىي الجدخ مغ أجل االنتقاؿ مغ البحث األكاديسي إلى البحث التصػيخؼ أيغ يربح مشتػج
الجامعة الجدائخية ليذ فقط مجخد بحث عمسي بل حمػؿ مبتكخة في جسيع السجاالت الحياتية.

ييجؼ إلى تعديد ثقافة االبتكار في السجتسع السحمي مغ خبلؿ تعخيف الصمبة بالبحث العمسي

وأىسيتو في التحػؿ نحػ اقتراد السعخفة ،إضافة إلى تشسية مياراتيع في مجاالت البحث والتصػيخ

واالبتكار وصقميا بالسسارسة العسمية ،وتحفيد الكفاءات الػششية السؤىمة لئلسياـ في إثخاء السحتػػ
السحمي ،وربط الصمبة بالبيئة البحثية في السخاكد البحثية وتػثيق عبلقتيع بالباحثيغ والعمساء والسختريغ،
كسا ييجؼ إلى دعع وتييئة الصمبة لمسذاركة في السدابقات السحمية واإلقميسية والجوليػة بأبحاث ذات ؾيسة
عمسية وعسمية ،وإتاحة الفخصة لمباحثيغ ألداء واجب وششي وخجمة مجتسعية نػعية مغ خبلؿ السذاركة

في رعاية السػىػبيغ وتجديج كل البحػث التي يشجدىا االساتحة والباحثػف الجامعيػف وتحػيميا الى مذاريع
انتاجية وخجماتية لفائجة االقتراد والسجتسع والبيئة( .أنطخ الذكل )11-6
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الذكل(  :)11-6األطخاف ذات السرمحة لمجامعة الجدائخية

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة

كسا ييجؼ الشسػذج إلى مداعجة الذخكات الشاشئة ورواد األعساؿ عغ شخيق تقجيع التسػيل

واالستذارات التي يحتاجػف إلييا ،إضاف ًة إلى خمق تػاصل بيغ رواد األعساؿ الػاعجيغ وكل مغ
السدتثسخيغ والسؤسدات السالية وصشاع الدياسات .صسع البخنامج لجعع ثقافة الذخكات الشاشئة الػليجة في

إفخيؿيا وتػفيخ الفخص لخواد األعساؿ الحيغ يججوف صعػبة في تأميغ رأس ماؿ الشسػ والحرػؿ عمى
االستذارات والتػجيو وتعديد فخص حرػؿ الذخكات عمى التسػيل ،وتيديخ نذاط مسارسة األعساؿ ،ودعع

رواد األعساؿ والذخكات الشاشئة ،ومداعجة الذخكات عمى تحديغ مسارسات الحػكسة واإلدارة الخشيجة

لمسػارد واالستخجامات البيئية الشطيفة وخاصة التػجو نحػ السيغ االلكتخونية وخمق مػاقع الكتخونية
ومشرات لعخض حمػؿ مبتكخة لمسذاكل التي تعتخض السػاشغ الجدائخؼ.
ثانيا :خجمات السجيشة االفتخاضية لمعمؽم والتكشؽلؽجيا

يعسل الشسػذج السقتخح مغ خبلؿ انذاء مجيشة افتخاضية تحاكي سيميكػف فالي بسعشى بيئة ريادية

افتخاضية جدائخية بشاء مجيشة ثبلثية األبعاد تحػؼ مشرات تجسع كل األشخاؼ ذات السرمحة وتفتح سػؽ
لؤلفكار السبجعة يعسل لتفعيل الصاقة البذخية الكامشة في الجامعات الجدائخية .ستعسل السجيشة االفتخاضية

أوال في إشار ىػ مسثل في الذكل التالي:
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الذكل ( :)12 -6إطار عسل السجيشة االفتخاضية لمعمؽم والتكشؽلؽجيا الجدائخية

السرجر :مؼ إعجاد الباحثة

نعاني مغ مذاكل في كل القصاعات اجتساعية اقترادية بيئية وغيخىا ولجيشا بحث عمسي يذسل

كل القصاعات لشفتح السجاؿ لمكادر البذخؼ الصالب اليػـ غيخ مجرؾ أنو أكبخ استثسار لمجولة الصالب
يبحث عغ بجيل لمشفط وىػ البجيل األندب ليدت الدياحة وال الدراعة وال الرشاعة بل الصالب ذاتو أؼ

الباحث الجدائخؼ .عمى قصاع التعميع العالي التخكيد عمى السيارات والكفاءات وليذ السعخفة وحجىا،
وترسيع بخامج وتقجيع خجمات تعميسية متخررة تمبي االحتياجات الفخدية لمصالب وفق قجراتو ومػاـبو،

مدتثسخيغ في ذلظ التكشػلػجيا الستصػرة عمى مدتػػ الحكاء االصصشاعي وتحميل البيانات الزخسة،
وكحلظ العسل عمى تصػيخ تكشػلػجيا التعميع ،بسا يخمق بيئة تعميع شائقة ومستعة لمصمبة ،ويجعع جػدة

الحياة في مجتسع الكميات ،وتعديد العسل عمى تخخيج الذخكات ورواد األعساؿ

عشجما تقػـ الجامعة بيحه األدوار سترل الى شمبة بسدتػػ خخيجي ىارفخد وستانفػرد مغ حسمة

جػائد نػبل وأصحاب مؤسدات كسارؾ زوكخبخغ الحؼ سشة  2020فاقت ثخوتو  121مميار دوالر أو

خخيج جامعة بخيشدتػف جيف بيدوس مؤسذ مػقع أمازوف أو كسا يمقب بأغشى رجل عمى الكػكب مع
ثخوتو التي تشاىد  200مميار دوالر ،لحا ستعسل السجيشة االفتخاضية لمعمػـ والتكشػلػجيا عمى تجديج كل

األفكار التي تحسل ضسشيا حمػؿ مبتكخة لسذاكل السجتسع الدػسيػ اقترادؼ لمجامعة ويشقدع بالتالي

السشتػج العمسي إلى عجة أوجو مشيا الحزخية ،االجتساعية ،االقترادية وكل حدب تخررو فعميشا
تػضيف السكتدبات السعخؼية الجامعية في خمق ابتكارات أو باألحخػ حمػؿ اليكتخونية أو ذكية تعسل
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السجيشة عمى تجديجىا وتحييشيا وصياغتيا في شكل محتػػ رقسي يعخض في سػؽ األفكار السبجعة

لمتحػؿ الى سمعة تباع لمجية السشاسبة سػاء قصاع خاص أو عاـ( .أنطخ الذكل )13-6

الذكل ( :)13-6السشتؽج السعخفي لمسجيشة االفتخاضية لمعمؽم والتكشؽلؽجيا بالجدائخ

السرجر :مؼ إعجاد الباحثة

رابعا :مجاالت عسل السجيشة االفتخاضية لمعمؽم والتكشؽلؽجيا بالجدائخ
شيج العالع في زمغ العػلسة واقتراد السعخفة جسمة مغ التغيخات نتيجة تأثخه بتجاعيات اقترادية
واجتساعية وسياسية وتقشية ،والتي تسثمت في مطاىخ عجيجة جعمتو يخخج مغ عدلتو السحمية واالنفتاح عمى

دوؿ وشعػب العالع .ومغ بيغ ىحه السطاىخ ازدياد الحخاؾ األكاديسي والسيشي في مؤسدات التعميع العالي

بيغ الستسجرسيغ والسجرسيغ والباحثيغ الحيغ يعسمػف في حمقة واحجة مغ خبلؿ العجيج مغ البخامج والسشاىج
العمسية الي تؤدؼ إلى الحرػؿ عمى شيادات عمسية أو دورات تجريبية ،إال أف ىحه السؤىبلت قج ال

تتساشى مع متصمبات سػؽ العسل الحؼ أصبح يتدع بالتدارع وذلظ بفزل التكشػلػجيا الحجيثة وكحلظ

التقجـ في مجاؿ االتراؿ وثػرة االنتخنت واألجيدة الحكية ،وفي ىحا الدياؽ حجدت مشطسة اليػنيدكػ

( )2004أف الحل ىػ دعع االبتكار بكل أشكالو في مؤسدات التعميع العالي مع تشامي حخكة الذخاكة مع

القصاعات الجاعسة والذخوع في استقصاب التحالفات الجامعية العمسية الستسحػرة حػؿ السذاريع البحثية

الستسيدة باعتبارىا استخاتيجية لتكييف األعساؿ البحثية مع سػؽ العسل إذا فجور الجامعة ىشا ال يشحرخ
فقط في خمق كع مغ اليياكل لسػاجية كع مغ الستسجرسيغ ولكغ يتعجػ ذلظ إلى خمق "قصب امتياز" مغ

خبلؿ أنذصة امتياز وىحا مغ خبلؿ:
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 تكييف البحػث العمسية مع التصػرات الحاصمة في السجاالت االقترادية واالجتساعية
والتكشػلػجية واالستجابة في نفذ الػقت لحاجاتيا الستججدة.

 لعب دور إيجابي في ىحا التصػر مغ خبلؿ التشديق بيغ ـياكميا ومختمف الجيات الجاعسة مغ

خبلؿ صياغة استخاتيجية فاعمة تيجؼ إلى انذاء كياف محفد يجفع الكادر البذخؼ نحػ االبجاع

واالبتكار.

 تػضيح دور األعساؿ الخيادية في دعع التشسية مغ خبلؿ بياف مجػ أىسية البحػث العمسية

الخائجة باعتبارىا محخكا لشسػ معطع قصاعات األعساؿ في العالع وأنيا القػة الجافعة لمتػسع

الدخيع لمقػاعج االقترادية.

 .1الفكخ الخيادؼ:

يسثل الخخيج اليجؼ الخئيدي ألؼ مؤسدة تعميع عالي لحا دعست الجامعات الجدائخية عمى حج

سػاء بخامج في مختمف الكميات تختز بتصػيخ نػعية مخخجات الجامعة سػاء عمى السدتػػ األكاديسي

أؼ تأىيل الصبلب في مجاؿ تخرريع أو السدتػػ السيارؼ الحؼ يخكد عمى تشسية ميارات الصبلب
المغػية أو استخجاـ التقشيات ،لحلظ تعج تشسية التفكيخ الخيادؼ لجػ الصمبة ىي محػر ججيج ضسغ

استخاتيجية الجامعة اليادفة إلى تصبيق مفيػـ السجتسع السعخفي والتػجو نحػ التعميع التصبيقي الحكي وعمى
الصالب العسل ضسغ السياديغ السقتخحة التالية:

السيجان األول :االنتاج مع األخح بعيغ االعتبار الجػانب البيئية واالجتساعية
لمسشتجات أو الخجمات السبتكخة.
السيجان الثاني :اقتراد السعخفة أؼ االبتكارات التي تعسل عمى نذخ السعمػمات
عمى نصاؽ واسع بيجؼ استجامة الشػذج االقترادؼ في زمغ العػلسة وثػرة

السعمػمات

السيجان الثالث :التغيخ السشاخي والصاقة يتصمب أكثخ دقة وتحفع في تصػيخ
الصاقات البجيمة وتكييفيا مع البيئة والحخص عمى عجـ االضخار بيا.
السيجان الخابع :الشقل السدتجيع يتحقق مغ خبلؿ تعديد الشقل األقل تمػث وتصػيخ
األنطسة السبتكخة التي تمبي الحاجات االقترادية والبيئية والتساسظ االجتساعي.

السيجان الخامذ :التشػع البيػلػجي والسػارد الصبيعية تعسل مغ خبلؿ دعع االقراد
األخزخ وتحزيخ مشطسات أكثخ تحفع وابتكار مغ الشاحية البيئية
السيجان الدادس :الرحة باالرتقاء برحة السػاشغ وتقميل أعباء السخض واحتػاء
نفقات الخعاية الرحية وبمػرة الخبخات ،ووضع البشى األساسية السصمػبة ألبحاث
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ذات جػدة رؼيعة وقجرة تشافدية عالية في السجاؿ الرحة

السيجان الدابع :البيئة تتصمب بحث وتشسية عمى نحػ مدتؽيس بيجؼ معالجة
كبخػ السذكبلت البيئية التي جاء بيا القخف الحادؼ والعذخيغ.

السيجان الثامؼ :الدراعة السدتجامة تيجؼ لتحقيق التػجيات نحػ األمغ الغحائي
بتصػيخ وتػشيغ االبتكارات الستقجمة ومشيا التقشيات الدراعية
السيجان التاسع :التكشػلػجيا تكسغ أىسية تقشية السعمػمات والجور السيع الحؼ تقػـ بو

في تسكيغ السجتسع مغ التشسية ،والشيػض باالقتراد ودفع مدتػػ الجخل واالرتقاء

بالقجرة التشافدية لمببلد

السيجان العاشخ :قصاع البشاء والتذييج يػاجو حالياً تحجيات ججيجة نتيجة لمصمب

الستدايج مغ السدتيمكيغ بأسعار متجنية ،إلى جانب الحاجة إلى مباني أكثخ تكيفاً

وذكاء وتكمفة صيانة أقل وأكثخ مػاءمة لمبيئة.
ً
جيجة
السيجان الحادي عذخ :الريخؼية والتسػيل االسبلمي يطيخ أفق ّ
سػ بحالة ّ
الش ّ
ليحا القصاع إال أنو مازاؿ ىشاؾ الكثيخ مغ العسل اّلحؼ يجب بحلو مغ أجل معالجة
التصػرات الشطخّية
اليامة اّلتي تػاجو القصاع مسا سيدسح بالسذاركة في
األمػر
ّ
ّ
والتصبيقة في الريخفة والتسػيل اإلسبلمي.
 .2الجػائد والسدابقات:

تمعب الجامعة الجور السحػرؼ في السجيشة االفتخاضية وىحا راجع لمجور الكبيخ الحؼ يمعبو الكادر

البذخؼ في أؼ نيزة واألمل السعقػد عمى الصمبة باعتبارىع إشارات السدتقبل في االرتقاء بأمتشا .وفي
إشار حخص جامعة عباس لغخور والػ ازرة الػصية عمى تقميز الفجػة السعخؼية ومػائسة مخخجات البحث

العمسي مع أرض الػاقع وباعتبار البحث العمسي أحج أىع مرادر االبتكار فالجامعات السشخخشة في

السجيشة االفتخاضية عمييا رفع روح السبادر لجػ الكادر البذخؼ العامل بيا مغ خبلؿ جائدة واالبتكار
العمسي التي تعج محصة استثشائية في نذاشات وفعاليات الجامعة بػصفيا تطاىخة تذسل مجسػعة مغ

الجػائد الستسايدة والتي تسذ كل الكادر البذخؼ لمجامعة وتعتبخ اشار لبلبتكار فييا وادراكا مغ الجامعة
بأىسية السخاىشة عمى االبتكار في البحث العمسي الحؼ يطل خيا ار استخاتيجيا رابحا خاصة وأف التشسية التي

ال تبشى عمى مقػمات عمسية تجعسيا وتصػرىا ،تطل تشسية غيخ مدتجامة ففي الػقت الحاضخ ثخوات األمع
اصبحت تقاس بسا لجييا مغ ممكيات فكخية واختخاعات وابتكارات.

حخصا مغ الجامعة السشخخشة ضسغ السجيشة عمى نذخ ثقافة البحث العمسي الستسيد والػعي

والقشاعة الخاسخة بأىسية الكادر البذخؼ السبتكخ تصمق جائدة الخيادة واالبتكار العمسي لمباحثيغ بالجامعة.
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وىحا في إشار رسالة الجامعة وىي خمق البيئة السدانجة السحفدة لؤلفكار الستسيدة ،والعسل عمى تييئة
السشاخ السشاسب لئلبجاع واالبتكار في مختمف التخررات وتدويجىع بإمكانيات واآلليات البلزمة لتحقيق

الشجاح .تدتيجؼ ىحه السحاولة تأسيذ كادر بذخؼ متسيد سػاء الييئة التجريدية أو االدارية أو الصبلب
وتحػيل االبتكارات واألفكار الخيادية إلى واقع فعمي تدتفيج مشو الجامعة والسبتكخ في آف واح
الذكل( :)14-6الذخائح التي تسديا الجائدة

المؤسسات الداعمة
الهٌئة
االدارٌة

مشارٌع
مبتكرة

الهٌة
التدرٌسٌة

بحوث علمٌة
مبدعة

الطالب

المؤسسات الداعمة
أ .جائدة شخرية العام:

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة

جائدة سشػية تذجيعية تسشح ألحج أعزاء إما الييئة التجريدية أو اإلدارية لمجامعة ويتع

إختياره(ىا) بشاء عمى عصائو(ىا) في الحخاؾ األكاديسي أو الثقافي لمعاـ الجراسي ورصيجه(ىا) مغ مؤلفات

وكتابات إبجاعية أو اإلسياـ الفعاؿ في األنذصة والفعاليات السختمفة لمجامعة.
 شخوط التخشح:

 أف يكػف السخشح ضسغ الييئة التجريدية أو اإلدارية لمجامعة

 أف يخشحو كتابيا أستاذ واحج (عمى األقل) مغ الجامعة أو أحج مخابخ البحث مع مخاعاة التالي:
 أف تتزسغ رسالة التخشيح مبخرات التخشيح ،والديخة الحاتية لمذخز السخشح وأىع األعساؿ العمسيةالتي قاـ بيا السخشح.

 أف يقػـ السخشح بسلء نسػذج التخشيح ويعتسج مغ شخؼ الجامعة أو السخبخ الحؼ يتبعو األستاذ. تخسل جسيع السدتشجات السشتجات العمسية والػثائق ورؾيا وعمى قخص مزغػط. ال تقبل أية إضافات أو تعجيبلت بعج وصػلو لمجامعة. -ال يجػز لمفائديغ بالجائدة سابقا التقجـ لمسدابقة مخة أخخػ.

 أف تكػف جسيع السخاسبلت والػثائق بالمغة العخبية أو الفخندية أو االنجيدية ال غيخ.335
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 ال يشطخ في الصمبات التي ترل بعج السػعج األخيخ لقبػؿ التخشحات وتمظ التي ال تمتدـ بذخوطالتخشح.

 -ال تمتدـ الجامعة بإعادة األبحاث والػثائق التي تقجـ بيا السخشح سػاء فاز بالجائدة أو ال.

ب .جائدة أفزل مذخوع مبتكخ:

جائدة سشػية تحفيدية تسشح لمصمبة الباحثيغ والسبجعيغ أصحاب األفكار السبتكخة القابمة لمتجديج

عمى أرض الػاقع في شكل استثسار .بيجؼ مداعجتيع عمى تحػيل ىحه األفكار االبتكارية إلى مشتجات

ومذخوعات ذات ججوػ اقترادية واجتساعية خاصة مشتجات ذات السحتػػ الخقسي أو الػاقع االفتخاضي
وتصبيقات اليػاتف الحكية والسػاقع االلكتخونية ومشرات التػاصل االجتساعي.

ت .جائدة االبتكار العمسي:

جائدة سشػية تحفيدية تسشح لمباحثيغ الحيغ يتسيدوف بإبجاعات عمسية وابتكارات تقشية في مجاؿ

التكشػلػجيات الحجيثة أو الصمبة السػىػبيغ في السجاؿ التقشي عمى أف يكػف االبتكار السقجـ متسيد ومتفخد.

ث .جائدة أفزل بحث تطبيقي:

جائدة سشػية تحفيدية تسشح ألفزل بحث تصبيقي ضسغ متصمبات نيل إحجػ الذيادات :ليدانذ

ماستخ ،ماجيدتخ ،دكتػراه .عمى أف تكػف نتائج البحث مختبصة بإحجػ قزايا التشسية ويسكغ تجديجه في
الػاقع أو العالع االفتخاضي.

 شخوط التخشح:

 أف يكػف السخشح أحج الصمبة أو الباحثيغ بالجامعة. يسكغ تخشح فخيق بحث عمى أف ال يتعجػ الثبلث أفخاد.-

وضػح مػضػع البحث وارتباشو بأحج السيجاف السقتخحة لمجائدة ،مع إبخاز األىسية االقترادية لمبحث

ووجػد عشرخ اإلضافة العمسية لئلبجاع واالبتكار ،مع ضساف إمكانية التصبيق السيجاني لمسقتخحات
الػاردة في نتائج السذخوع.

 -أف تحتػؼ البحػث عمى تججيج عمسي وأف تتدع بجقة التػثيق وسبلمة السشيج.

 االلتداـ بقػاعج وأسذ البحث العمسي مغ حيث األمانة العمسية ،ومخاعاة حقػؽ السمكية الفكخية لآلخخيغ. -أف تكػف جسيع السخاسبلت والػثائق بالمغة العخبية أو الفخندية أو االنجيدية ال غيخ.

 -ال يشطخ في األعساؿ السخالفة لذخوط السدابقة وستدتبعج قبل إرساليا إلى لجشة التحكيع.

ط بقزايا التشسية وأىجافيا.
 يفزل أف يكػف لمعسل اإلبجاعيالسخشح ارتبا ٌ
ّ
 ال تمتدـ الجامعة بإعادة األبحاث والػثائق التي تقجـ بيا الباحث أو فخيق البحث سػاء فازت بالجائدةأو ال.
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 -الجامعة غيخ مصالبة بتقجيع أية إيزاحات لمباحثيغ تتعمق بأسباب عجـ حرػؿ أعساليع عمى الجائدة.

 يقجـ الستخشح لمجائدة ثبلث ندخ ورؾية وقخص مزغػط لمبحث إضافة إلى الديخة الحاتية ويقػـ بسلءاستسارة التخشح.

ج .جائدة أفزل مؤسدة داعسة:

جائدة سشػية تسشح إلحجػ السؤسدات سػػ الخاصة أو الحكػمية التي تيجؼ لجعع السذاريع

السبتكخة لمباحثيغ بالجامعة وتيجؼ ىحه الفعالية إلشخاؾ السؤسدات الجاعسة في أنذصة الجامعة وتذكيل

حمقة وصل بيغ الباحثيغ والجيات الجاعسة.
 شخوط التخشح:

 أف تكػف السؤسدة ضسغ أحج السجاالت:

 السؤسدات العمسية واألكاديسية والثقاؼية واإلعبلمية. الييئات االستذارية والسؤسدات الجاعسة لمسؤسدات الرغيخة والستػسصة. -السؤسدات والسشطسات الحكػمية.

 السؤسدات الرشاعية والسؤسدات السالية. الدعي الجاد إلى مداعجة السبجعيغ والسبتكخيغ مغ باحثي الجامعة في استثسار أبحاثيع وابتكاراتيع
وتحػيميا إلى مشتجات ومذخوعات اقترادية.

 تبشي أحج االبتكارات الحؼ يخجـ مجاؿ عسميا.

 تقجيع استذارات ميشية ورحبلت ميجانية لمصمبة الستفػقيغ.

 تتقجـ السؤسدات لمتخشح عغ شخيق ملء االستسارة وتقجيع مقتخح دعسيا ليحه الفعالية.
رابعا :استذخاف الشسؽذج االفتخاضي البجيل

عشج التسعغ في الساضي نجج أف ابتكارات اليػـ مازالت تبشى عمى ابتكارات العخب الدابقة

فالخػاريدميات تعج أساس البخمجة االلكتخونية اليػـ لحا فإف ابتكاراتشا اليػـ ىي التي ستبشي حزارة

مدتقبمشا ودونسا ابتكار لغ يكػف ماضي ندتذخؼ مشو حزارة أو تشسية إف بشاء وادؼ سيميكػف في الجدائخ
أو مجيشة عمسية بسحاكاة ىػنكػنغ أو أمدتخداـ أو لشجف أو سيػؿ سيكػف ضخبا مغ الخياؿ ألنيا عبارة عغ

تصػر حزخؼ لتخاكسات عبخ الدمغ ال يسكششا محاكاتيا دوف األخح باالعتبار خرػصية السجتسع الجدائخؼ

لكغ العالع االفتخاضي الحؼ أتاح لمبيتكػيغ السجاؿ لتكػف أوؿ عسمة عالسية يعج الفخصة البجيمة لمجدائخ
حتى تشذأ قصبا تكشػلػجيا خبلقا يعسل عمى تػحيج األشخاؼ ذات السرمحة مغ جية ومغ جية أخخػ

يعسل عمى جسع الؿيع السزافة القصاعية حتى نرل لمتشسية التكشػلػجية السخجػة.

التكشػلػجيا ىي الحل بكل بداشة عشجما نحكع عمى ىحه العبارة نكػف أماـ سيشاروييغ األوؿ يشفي

الفخضية ويقػؿ أف االقتراد الجدائخؼ تجحر بو الفداد والصابع الخيعي الحؼ بشى عبخ سشػات مجتسع
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مدتيمظ وغيخ مبادر ال يسكغ لمتكشػلػجيا اال أف تكػف مشتجا يدتيمظ في الجدائخ أما الديشاريػ الثاني
ؼيفتح السجاؿ لجعل التكشػلػجيا واالبتكار آفاؽ ججيجة -غيخ تقميجية -يتع استكذافيا في سبيل تعديد

مدارات أخخػ لمشسػ ،ويعسل اإلبجاع واالبتكار عمى تغييخ مدار االقتراد الجدائخؼ والتكشػلػجيات العجيجة

الستاحة بالفعل ،أو التي يسكششا البجء في ترسيسيا في ضػء اإلشار الدمشي السصمػب ،لبمػغ األىجاؼ

السػضػعة عمى خارشة الصخيق التكشػلػجية .إذا عميشا استكذاؼ آفاؽ السدتقبل عبخ مشيج االستقراء

السشطع وترسيع نسػذج قصب تكشػلػجي افتخاضي ندعى مغ خبللو إلحػجاث تحػالت إيجابية في السجتسع

الجدائخؼ واالقتراد بكل مؤسداتو ،أماالً في تحقيق السدتقبل الحؼ نربػ إليو جسيعا( .أنطخ الذكل -6
)15

الذكل ( :)15-6تحميل سؽوت لمشسؽذج السقتخح

السرجر :مؼ اعجاد الباحثة

يػضع الشسػذج عمى مائجة التذكيظ السدتسخ ،بحيث تتػلج لجيشا شكػؾ عجيجة لخرػصية االشار

الدمشي والسكاني وىحه تعتبخ فخصة لرياغة سيشاريػىات مدتقبمية مختمفة ،مسا يعشي أف الشسػذج السصخوح

ليذ جامج فالتػصل إلى أحج البجائل السدتقبمية ،لغ يػقفشا عغ استكساؿ عسمية االستقراء ألف السجيشة
االفتخاضية أعسجتيا يسكغ استبجاليا بكل بداشة لكغ القربة ال ندتصيع تغييخىا ألنيا تكػيغ انثخوبػلػجي

عبخ قخوف بالتالي ستثبت السسارسة أف الشسػذج يتستع بالعجيج مغ السػاصفات ،التي تجعمو متفخدا عسا

سػاه عغ التجارب التقميجية لسحاكاة سيميكػف فالي ،القائسة عمى الحاضخ أو السدمع انذاؤىا ولعل أىع ما
يسيد الشسػذج عغ ىحه السسارسات األخخػ:

 .1أقل اعتسادات مالية :حتى تبشي مجيشة أو إقميع حزخؼ في أرض الػاقع بحجع مجف
سامدػنغ أو واحة الديميكػف بجبي تحتاج الجدائخ إلى اعتسادات مالية خيالية ومع الػضع
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االقترادؼ الخاىغ وجائحة كػرونا الجدائخ في حاجة إلى سيشاريػ استذخافي بأقل تكمفة
وأعطع انتاجية وقابل لمتجديج في ضخؼ زمشي ؾياسي.

 .2محجودية التجارب الػششية :تثبت تجخبة سيجؼ عبج هللا الحزيخة التكشػلػجية الجدائخية أنو
مغ  2002إلى  2020تجخبة  20سشة مغ السخصصات واالستثسارات اليائمة لع تدتصع

محا كاة أؼ مغ السجف التكشػلػجية العالسية :بيكيغ سيػؿ كاليفػرنيا ...،ونتائج جج محجودة
ما لع نقل فذل في استقصاب االستثسار األجشبي السباشخ حتى مقارنة بجوؿ الجػار قصب
الغدالة بتػنذ إذا يجب البحث عغ البجيل األكثخ فعالية واألسخع ألف الػقت غيخ كافي

لمجدائخ حتى تبشي تجخبة أخخػ تجوـ  20سشة مدتؿببل....

 .3السخونة :أكبخ ما يتسيد بو العالع االفتخاضي ىػ السخونة فتجديجه واقعي وتغييخه مسكغ
ببداشة لمتكيف مع متصمبات االشار الدماني والسكاني
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الفصل السادس :تصور مقترح لمدينة افتراضية للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر
خالصة:
قجـ ىحا الفرل بستزسشاتو وإجخاءاتو ونتائجو تعدي اد لصخح أف الجدائخ تعج مغ الجوؿ التي

تستمظ الكثيخ مغ السشذآت االقترادية الجاعسة لمسؤسدات الرغيخة والستػسصة وبحلت مجيػدات جبارة
لمخقي بالبحث العمسي ولكغ الشتائج كانت غيخ كاؼية الػاقع اليػـ يدداد الحاحا بزخورة إنذاء مذاريع

ججيجة وخمق فخص استثسارية واعجة تداىع في تشػيع مرادر الجخل وتعديد مديخة االقتراد الػششي
وتػفيخ السديج مغ الفخص الػضيؽية و ىحا ما يؤكج عمى الجور البارز الحؼ تزصمع بو السجف العمسية

السدتجامة ودعسيا لعجمة التشسية التكشػلػجية مغ خبلؿ دورىا الفعاؿ في خمق بيئة جحابة لكل الستعامميغ

االقترادييغ.

انصبلقشا مغ السبحث األوؿ أيغ حممشا مؤشخات التشسية التكشػلػجية السدتجامة وحجدنا االتجاىات

األساسية في السبحث التالي لمحطائخ التكشػلػجية واألدوار السختؿبة مشيا عمى السدتػػ العسمياتي
واالستخاتيجي في التجخبة السحمية ،ليجخؼ ؼيسا بعج تحجيج آليتيا وتقييع عسميا ،وفي السبحث الثالث واألىع
حاولشا استذخاؼ سيشاريػ واضح وصخيح لتػجو بجيل لمحطائخ التكشػلػجية بالجدائخ وىي مجيشة افتخاضية

لمتكشػلػجيا والعمػـ تخبط بيغ الجامعة والقصاع الخاص والقصاع العاـ بالجدائخ ضسغ خمية عسل متشاغسة
تدعى لتفعيل ىحه العبلقة لخعاية األفكار السبتكخة واخ اخج مشتػج معخفي يتػائع مع شبيعة مذاكل السجتسع

الجدائخؼ.
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تعتبر السر ا العمس ر بيئر تدررتبظ

أصررح ا اكارر ر السبترر  ،تدررع الذر ت ا الش ةررئ لادررت د

مشهر ر  ،مر ر تب م ررت م ررؽ ر ر م ا متشؾ ر ر ار ر ت ار ر السجر ر ا ،قر ر أصر ر ح
متر ر ما وعررؾ

تررس السادد ر ا ال ا س ر كا مب ر أ الس اش ر وذررسس تررس الس اا ر  ،ي ر

الخ ص يؽ مادد ا التعم ؼ الع ل

مش اعه

الس ر ا العمس ر ر ار ر ا ةر ر ما
برريؽ البظ ر ع الع ر

ه حمب ج مهس تجسع بيؽ اكط اف ا قتر دو السهسر

مى جس ع السج ا دؾاء ا جتس ع أ البيئ

تعرؾد

حتى الد د  .ش ء مى م جر ء ار الج ر

التحميم ر السب ر را مررؽ د ارد ر لمتج ر را ال اة ر ا ر إق م ر الس ر ا العمس ر اب ر تررؼ التؾصررس ال ر مجسؾ ر مررؽ
الشت ةج السبت ح ا ؾجزه ف س ام :

أوال :النتائج المتعلقة بالجراسة المقارنة:

 .1أثبت

دراد السب ر العاقر الظ دور بريؽ السر ا العمس ر التشس ر الترشؾلؾج ر هراا مر أكر ا التجر را

اله م ر  ،حي ر

مذ ريع ال ح

تخ ر هرراه اله كررس السدررتح ث أنع ر د التشس ر الترشؾلؾج ر السدررت ام د رؾاء مررى مدررتؾ
التظرؾي

التظؾي  ،اسخ ج ا الس ا العمس تع مؽ السر در اكد د لم ح

أكبر

مث ر ه ه ر الؾ و ر ا الستح ر اكم ي ر الت ر تتر ر ر ال ر ه ا ر هرراا السج ر ه يعررؾد ال زررس لدرريم ؾا
ا ر ل  .ثررؼ جررؾد التعم ر ؼ الع ر ل أاررؽ ج ر

أ ررت

تبتر ر اليررؾ ع ر التعم ر ؼ الع ر ل

ال ح ر  ،بررس أهررؼ ع ة ه ر السدررتح ث ه ر تذررب ػ مخ ج ته ر مررع دررؾي العسررس
لتؾجيههؼ حرؾ ا

سر ه الخر ص السب ت ر لبشر ء اقترر د قرؾا مشر او قر جر

بهراا الر ر مرى ا ت ر ر أ هر تر ت

نأقر

ص ر ح ر مم اكار ر ر
أا دري رج و تبرؾ

أ ر ي ج معر ا العر لؼ تخر جرؾد التعمر ؼ العر ل

البيئ ر  .بيشس ر وع ر ارت ر ا تؾري ر الجشؾ ر نس ر ا د مدررؾ ا ال قس ر الدررب
لس ر أكبر دليررس مررى أا السر ا العمس ر تبر

الت تعتب البم

مررى التعم ر ؼ أ

ادرت ام

ال ة د ر لس ته ر ا بتر ري ر

ر م ا ا سر مررؽ رراه ابتر راتهر ماددر ته الش ةررئ

الش نض قتر د السع ا اليؾ ( .وهحا ما يثبت الفخضية األساسية للجراسة)

 .2إا بشر ء مر ا مس ر مدررت ام

ةر ت ا صررلي أ أ سر ه مجتس ر تتسحررؾر حررؾه الترشؾلؾج ر الج ار

ل و مس ش إ مرؽ راه تح يرز شرر ا بترر ر نرسؽ جس رع ةر اةج السجتسرع السحمر ي نسر ار ذلرػ
الشدر ء الذر ا السجتسعر ا اكصرريم

يعتبر ر ر ا حت جر ا الترشؾلؾج ر السحم ر نر ل ص الع لس ر

تح ر و مذررت ت ا ر الع ا ر مررؽ البم ر اا ،هرراا م ر أح ر

ط ر ا ر ا قتر ر د ا م ر رات الرراا وع ر اع ر

ل اش م ر الدرؾي أهس ر ةرسؾه السجتسرع نجس ررع ش صر ه ةر اةحت.
ا حت ج ر ا الب ر راا السحم ر الستعمب ر ن لترشؾلؾج ر ل ر

تعر البر ر مررى تح ار

مع ار

د ل ر ا م ر راا ه ر الجررؾه لترررؾيؽ ترررؾر

انج ؽ الق س السز ا لمتظب ب ا التر بر ره درتعسس مرى تعغر ؼ ا ت ج ر

تعزيرز التش ادر قر

و رؾا تعزيرز تح يرز ا بترر ر مرى السدرتؾ السحمر مرؽ راه احر الدريم ؾا ر ق السر ا العمس ر
ن إلم راا هؾ الؾص الدح ي الت ترادا إلرى التبر ار مجر ه تحبير أهر اف التشس ر السدرت ام  .إ
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أا البم اا الش م تحت ج إلى السد

تررس ؼ سر ذج محم ر ماةسر لابترر ر نرسؽ

الر ؼ لتظرؾي

إط ر التشس الترشؾلؾج السدت ام ( .وهحا ما يثبت الفخضية الفخعية الثالثة)
.3

إا الثررؾر العمس ر الج ار قر أحر ث

تلير اا ظير ار العر لؼ ،حير

دررتز ه السهررؽ التخررر ا

تبررزن مهررؽ تخررر ا ج ار اؾم ر  ،مررؽ هشر و ررؾا تظررؾي م ليزير التعمر ؼ تح اثررت اكدا

الب وسر

الت ق دا ال اد الى تظؾي ام
التلي ت ا لزام

ا اإل د ا نس وس شت مؽ التع مس مع ترشؾلؾج العر  ،أم هراا

م الج مع أا ترؾا ق در م ادتثس ر الثؾر العمس الج ا  ،أد اا السع ا ار

إثر ر اء العسم ر ر التعم س ر ر  ،در رؾاء م ررؽ رراه تبر ر وؼ الخبر ر اا العسم ر ر ار ر الس ررشهج ،أ اد ررتخ امه تتبش ر ر
مدر ر

مر ر تبر ر وؼ بر ر اا السر رؾاد ال اردر ر السختم ر ر

لت ر ل هرراا م ر د ر

التعم ر ؼ الرراات

قر ر تر رأث التعمر ر ؼ الجر ر مع نعر ر الث ررؾر العمس ر ر

الظرراا م ر اكتد ر ا السه ر ر ا ر تررس مررؽ الت ري ر العمس ر
تببررس التلي ر

ال ارد ر ا السدررتببم

در

الس ليزا ا ت حت مى اكط اف ذاا السررمح ا ذر ء ر انر

حررس السذ ر اا

التر رري معررت التررأثي ف ررت .ابظ ر ع التعم ر ؼ
طير

مثسر لت عيرس مخ جر ا البظر ع

أ صمه الى التشس السشذؾد ( .وهحا ما يثبت صحة الفخضية الفخعية الثانية)

 .4ادا الدرريم ؾا هررؾ مررؾطؽ لؾاح ر مررؽ أكب ر تجسع ر ا رأس الس ر ه ا دررتثس را ا ر الؾ و ر ا الستح ر ،
حي

وسثس م وب ا مؽ رف ادتثس راا رأس الس ه ا دتثس را ا ال اد ،يحتس الس ترز ال انرع ار

أكب اقتر د ا الع لؼ ،تحتس السشظب أوز الس تز اك ه ا رأس الس ه الع لس  .مؽ راه الجسرع
بيؽ السع ا التأثي السجتسع الش تجيؽ ؽ التع ا التح لف بيؽ العمس ء مادد ا السجتسع الس

ا إط ر الس ا العمس  ،دتظ ع الؾصرؾه إلرى بيئر مس شر
ا بتر ر السحم

اإلقم سر

مرى مدرتؾ الد در ا التذر يع ا تح رز

تحت ر نر لسبتر يؽ حر مم اكارر ر .تسر تجدر ادرت ات ج ا بترر ر تؾجرت

د لر تؾرير الجشؾ ر ار أا تر ر ج سؾذجر

لس ر ارةر ا ا ر السؾاجهر ا دررت ا لتحر و ا السدررتببس،

تظؾي ررع التبش ر ر ا اكد اا التر ر تؾا هر ر الث ررؾر الر ررش ع ال انعر ر لخ مر ر السجتس ررع تحبير ر التشس ر ر

الترشؾلؾج  .اله ف اكد د لق
تاا مد

د ؼ الج مع الذ ت ا الش ةئ

التش اد العمس
اه م

دي رج و هؾ تذرج ع إحر ا
مختمف ال

ا قتر دو السعس ري  .ا لح وب حبب

مذر ريع مبترر

ميؽ إل ذ ء البظ

مؾجهر حرؾ الدرؾي

مى مدتؾ

ه مؽ

أح أنع د التشس الترشؾلؾج ر السدرت ام مرؽ

غ متر مس لتظؾي ا ت ج ال ارع مرؽ تش ادر الشدر ج الترشؾلرؾج ار السسمرر الستحر .

(وهحا ما يجيب على اشكالية البحث)

ثانيا :النتائج الخاصة بالتجارب الخائجة:
 .1إا ا د ررتثس ر ار ر ال حر ر

التظ ررؾي م ررؽ أه ررؼ مح ر رزاا الشس ررؾ ا قترر ر دا السد ررت ا

ا دت ات ج لتحبي ا دتب ار الد د
مى ال ح

ا قتر ر د

التظرؾي

غررؼ اإل ت ج ر

ت ة رري البر ر اراا

ا قتر دا السشذؾد .ا إل ي ا الؾ ور ا الستحر اكم ي ر

مرى جس رع السدرتؾي ا التبش ر ا جتس ع ر رارع مرؽ مدرتؾ التبش ر الدر ة ار
د ر هؼ ا ر ت ر دا السذ ر اا الت ر تؾاجررت ال ل ر ندررب
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لمبظ ر ر ا ا قترر ر دو أ البر ر اراا غير ر ال ة رري ند ررب

البظ ر

البر ر ار ال ر ر دا ار ر اتخ ذهر ر

أ الرم ر  .تس ر د ررؼ متخررا الب ر ار ا ر ال ل ر ن ل ارد ر ا اكنح ر

نؾح ال ؤير

الازم ر الت ر تدررهؼ ا ر

مرى السر ايؽ ال عير الستؾدر  ،ار عرس الستلير اا السحم ر ال ل ر  .ا ل حر

وذر اا أهررؼ أد در ا الشسررؾ ا قترر دا السدررت ا التسيررز العر لس

ال راد أا ال ه الرش ع الت تتش او تبش
ال ح

م ررى السد ررتؾ

البر ر ال ي دور

التظرؾي

لس ر  .ابر أثبتر

مى السدتؾ الع لس ي دا سه اكد د ال ح

التظؾي هؾ اكد س الاا تشظم مشرت الر ه الستب مر نذر س ر

ص حؾ السدتببس الترشؾلؾج ( .وهحا ما يثبت الفخضية الفخعية األولى)

العمسر

الذر ت ا الررش ع نذر س

 .2تهر ر ف احر ر الد رريم ؾا إل ررى تعزي ررز م ر ر د لر ر اإلمر ر راا تس ت ررز ر ر لس لمث ررؾر الر ررش ع ال انعر ر ،
السد ر هس ا ر تحبي ر اقتر ر د طش ر تش اد ر ق ر ةؼ مررى السع ا ر ا بتر ر ر التظب ب ر ا الترشؾلؾج ر

السدتببم الت ت مج التبش ا الس دو ال قس

الحيؾي  .م تزاه السح زاا الحق ق ر لابترر ر السدرت ا

لؼ اتؼ تس يشه ت عيمه ن لذ س السظمؾا نع ا الج ازةر  ،مرى غر ار الشجر ح الربير لرؾادا الدريم ؾا

ا ام ي اب ق الرثي ا نسح ل مح ك هاا الشج ح ؽ ط ي إ ذ ء ادا الديم ؾا الخ ص بهؼ

ار نادهررؼ ادررتج ادا درريم ؾا ار مرر
درريمرؾا ام ي ر هررؾ ا ه أ ر ي م اشر
ن لتشس ر السدررت ام

الدررعؾدو

دب ر

أمر كؽ أ ر ا حررؾه العر لؼ لي بر

اد

مس ر ممهسر لآل ر يؽ .إذ وبررع مررى ر ت الساددر ا السعش ر

ص ر مادد ر ا التعم ر ؼ الع ر ل

ال ح ر

العمس ر أ ررا زم ر الس ر در نعسم ر تح ا ر

ا حت جر ر ا السحم ر ر  ،تعزي ررز الر ر ان ب رريؽ الا ب رريؽ ال ة د ررييؽ هشر ر و ررأت د ر الس ر ا العمس ر ر التر ر
تد ر هؼ ا ر د ررؼ مادد ر ا التعم ر ؼ الع ر ل
تذب ػ مخ ج ته
صررل

ال ح ر

م بيئ دا س م ت ظ بهر ن ل رجر اك لرى تحترؾا هراه البيئر

م اكررز نحر

مخر ب تر اع ن لظم ر الرى التؾجررت حررؾ هرراا السجر ه لسر

الجزاة ادتلاه الؾاقع ا ات ان
 .3الع لؼ لؼ ا رك نع م

در

مرى ةر ت ا تبر

ا بر اع ف ررت ،مررى

تظؾيعت لخمر بيئر ري دور تحر ك هراه التجر را ال اةر ( .وهـحا مـا

يثبت الفخضية الفخعية الدادسة)

سر الثرؾر ال قس ر الح ل ر  ،أ مر

كسر لررؼ ار رك أا السدررتببس وبتر ا ندر
الازم لتليي

العمس ر

مررى م ر

تررؾطيؽ الترشؾلؾج ر مررؽ رراه

أكبر مسر عتبر  ،ا ر الؾقر

در

ا ت ر ء التبش ر ا الب وسر ،

الحر ل ي تؾجر جس ررع العش صر

جت الترشؾلؾج  ،السشتج ا ،السادد ا ،ري د اك س ه ،تس مر

الب دمر هرراا م ر در عظ أنع ر دا ا ر

راه اك رؾا البميمر

لمتشس ر الترشؾلؾج ر السدررت ام  .تررأث ا أنع ر د التشس ر السدررت ام

ن لتحؾ ا الترشؾلؾج الت و نه الشغ الع لس اليؾ امؼ تع أنع د التشس ر السدرت ام تبترر

أنع ده ر التبمي و ر ال ع ر ا قتر ر دا ا جتس ر

مرى

البيئ ر  ،بررس ا ر نررؾء التح ر و ا الت ر اؾاجهه ر اليررؾ

ا د ا أص ج ال ع الترشؾلؾج أهؼ أنع د التشس السدت ام اب ت

وعر الدررع إلررى ا بترر ر مجر د إ ذر ء أد اا أدر ع أصررل ،

وس ؽ ا

ن ق اكنع د .تس لرؼ

صر ار عررس مؾاجهر السجتسررع لمع ار

مررؽ التحر ر و ا ابتر ر اء م ررؽ تلي ر السشر ر خ ،السظ ل ر ر ن لسدر ر ا برريؽ الجشد رريؽ ،ا تهر ر ء إل ررى ال ي در ر ا
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اك ئ ر  -تؾاي ر  ،-91لررالػ ودررعى جيررس اليررؾ مررؽ ق ر د الترشؾلؾج ر إلررى تظررؾي مه ر راتهؼ ،مح ل ر
تأثي أكب ا

إح ا

مس ر

لؼ اتدؼ ن لتلي الدر يع هراا مر وجعرس التجسعر ا السر ا الستخررر

ن ر حتس ( .وهحا ما يثبت صحة الفخضية الفخعية الخابعة)
 .4إا جهرؾد الج ازةر ار د ررؼ الساددر ا الررلي
ازراا

الستؾدررظ ت اشر

راه الدررشؾاا الدر نب بريؽ ا ذر ء

ص ر به ر ا كررس د ررؼ ول ر ا تسؾيررس متشؾ ر إ أا هرراه الجهررؾد الحثيث ر لررؼ تررأت نج ر اه

ا قترر دو حر الدر

تسر وعتب ر مؾنررؾع د ررؼ م اابر السب ت ر ا ر الج ازةر اليررؾ مررؽ السؾان ر ع

السهس دؾاء ا الد ح اكك دوس أ ا قتر دو  ،حي
إ ذ ء تشس السادد ا الرلي

ارت

نغهرؾر ر مذر كس صرعؾ ا تعير

الستؾدظ  ،مسر أد إلرى مر الع ار مرؽ ا ل ر ا التر تهر ف إلرى

د ررؼ السب ت ر ر  ،تعتبر ر الؾت لر ر الؾطش ر ر لر ر ؼ تذ ررليس الذر ر ا ،الؾت لر ر الؾطش ر ر لتد رريي البر ر

السرل  ،الرش ي الؾطش لمتأميؽ ؽ ال ظ ل  ،أحر أهرؼ هراه الهيئر ا ال ا سر الس اابر لمساددر ا

الررلي

الستؾدرظ التر تدرعى ليؾمشر هرراا الرى ا رت ر ا ن لج معر الجزاة ير هشر ترسررؽ أهس ر السر ا
هاه السادد ا اله كس ال ا س ن لتعم ؼ الع ل

العمس الت تعتب اط ر أةسس ا

البظ ع الخر ص

لهاا مى الجزاة التؾجت حؾ هاه اله كس مدتق ا( .وهحا يؤكج صحة الفخضية الفخعية الخامدة)

ثالثا االقتخاحات:
مر

مر أدرئم ال اردر التأكر مرؽ

ال راد الرى مجسؾ ر مرؽ ا قت احر ا مرى نرؾء اإلج نر

ا ن ته ه مبؾ نسؽ العش ص الت ل :

 .1اقتخاحات مهجهة لمؤسدات التعليم العالي:



مى الج مع الجزاة ي ازال الج ار ال صس بيشه

السشؾا به ن س مؾاطش

مدا ل اجتس ع .

يؽ مح ظهر الدؾدريؾ-اقترر دا لعر

الر ر

 تع ر مادد ر ا التعم ر ؼ الع ر ل ا ر الج ازة ر نسث ن ر الشغ ر الررؾطش لابتر ر ر لرراا ميه ر ت عيررس تررس
اكل ا الازم إلح ء ر ح الس در ل
الظاا.

 وعتب ال ح
البم اا

تس الهيئر ا الج م ر درؾاء الهيئر ا دارير أ الت ريدر

العمس اليؾ ار عرس ا قترر د ال قسر

التعمر ؼ رؽ نعر مرؽ أمثرس الحمرؾه لسذر كس

ص ار عرس ج ةحر تؾر ر تؾاير  91مرؽ هشر وجر

لسؾاك رت

ال ح

العمس

مرى الج معر الجزاة ير ا در اع

ص ف س اتعم ن لترشؾلؾج الح اث .

 .2اقتخاحـــات مهجهـــة لـــه ارة التعلـــيم العـــالي وو ارة المؤسدـــات الناشـــصة وو ارة ال ـــناعة وو ارة
المؤسدات ال غيخة والمتهسطة:



مررى البظر ع العر الج ازةر ا ن ررس ماددر تت تحبي ر تعر ا ةر مس اعر ه لتبشر مخ جر ا الج مع ر

الجزاة ي ر حتررى اتدررشى لخ يج ر الج مع ر لع ر

التشس ال ذ ي ا الجزاة .
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ال ر ر السشررؾا بهررؼ ت ر در نذ ر ا ترريء اح ر ا

الخــــــــــــــــــــــاتـمة
العمس ر ا ر الج ازة ر وع ر ؾا مررؽ ر

 اا ح ر مم السذ ر ريع نررسؽ مشغؾم ر ال ح ر

الررؾ ازراا السعش ر تحبير التعر ا الذر اك الازمر لر ؼ ال حررؾ العمس ر حتررى تتجدر

اقيررس مررى
مررى أر

الؾاقع.

 وعر التعر ا ار إطر ر ةر اك ا متعر د اكطر اف بريؽ هراه الررؾ ازراا جدر متريؽ ودرسج لمساددر ا
الش ةئ ن لجزاة

د ر مهؼ ا ا تب ه الى ا قتر د ال قس

مى لع

تحبي التشس الترشؾلؾج

السدت ام

 .3اقتخاحات مهجهة لمؤسدات القطاع الخاص بالجدائخ:
 ا بتر ر هؾ م ت ح لرس السذ كس الت وع
الجزاة ي ر

مهس ر ت ر ا ط نعه ر

مى حمؾه ذت

مبتر .

مشه البظ ع الخ ص ا الجزاة لاا مى السادد ا

ر م أ صررش

التؾجررت حررؾ مادد ر ا التعم ر ؼ الع ر ل لمحرررؾه

 ا دتثس ر ا العبؾه اليرؾ هرؾ ا جرج هراا مر أثبتترت ال اردر لراا مرى البظر ع الخر ص الج ازةر ا
الس ة ا مثس هاه ا دتثس راا لتحبي ال ج السزسؾا السؾارد ال اةس .

 التؾجت حؾ التج ر ا لرت
الخر ر ص أا

السج ه.

ات ررأ

السؾاقع ا لرت

م ررى ه رراا ال تر ر

هؾ دي ا قتر د الع لس

يج

مى البظ ع

يس ش ررت اد ررتلاه مخ جر ر ا الج معر ر الجزاة ير ر ار ر ه رراا

رابعا األفاق المدتقبلية للجراسة:

تهجيه الجراسات المقبلة الي الجهانب البحثية الت ل :
 تب وؼ إط ر تبي س لمسدي الؾطش لمتعم ؼ الع ل

ال ح

العمس

التشس الترشؾلؾج السدت ام .

 ط ر ر ح رؤ لر ت ر ر تحؾير ررس الج مع ر ر ا الجزاة ي ر ر إلر ررى ج مع ر ر ا نحث ر ر  ،ج مع ر ر ا ري ر ر د أ س ر ر ه
ج مع ا مبتر

غي ه مؽ الر ا الع لس الح اث الت ت تز مى مؾ السدتببس.

 التع ف مى ول ا تعزيز الب راا الؾطش لارتب ء ن ل ح
ا ذ ء م ا مس

ص ت عيمه .

مش ط تبش

 ادتذ اف مدتببس اله كس العمس
ذاا اك لؾي لمخ ج مؽ الت


الترشؾلؾج السختم
الش ظ .

م دراا بش ء الب ارا العمس

الترشؾلؾج الع لس

العمس

التشس الترشؾلؾج مرؽ راه

تظؾر الظم

مؽ قبس البظ ا التشسؾي

اإلقم س

الؾطش (ح اة الترشؾلؾج ،

مر ر ر ا الترشؾلؾج ر ر ر  ،الحر ر ر اة العمس ر ر ر /ال حر ر ر  ،السر ر ر ا العمس ر ر ر  ،م اك ر ررز التسي ر ررز ،الح ن ر ررش ا
الترشؾلؾج ر  ،التجسع ر ا السعتس ر

مررى الترشؾلؾج ر رف ع ر السدررتؾ  ،ة ر ا ا بتر ر ر ،م اكررز

ال حؾ الترشؾلؾج ا ات ان  ،أقظ ا الترشؾلؾج  ،اح ا الترشؾلؾج ).

ويمكن اقتخاح بعض المهضهعات للجراسات المقبلة ومنها:

 د ر الس ا الات ا تحبي التشس السحم السدت ام
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الخــــــــــــــــــــــاتـمة
 مد هس أقظ ا التسيز ا تحبي التشس ال ذ ي السدت ام ا الجزاة

 د ر الحغي الترشؾلؾج دي ا ب هللا ا تحبي ا تب ه الترشؾلؾج السدت ا
 اقت اح سؾذج مشظب تبش ا الرح اء جزاة ي
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قائمة المراجع
أوال :المراجع باللغة العربية
 .1الكتب
 أحسج إبخاليع عبج اليادي :إدارة اإلنتاج و العسميات و التكشػلػجيا ،دار الشيزة القاىخة.1995 ، الحبيب مرجق جسيل ،التعميع والتشسية االقترادية ،بغجاد.1981 ، الخشجان عبج هللا زاىي ،في اقتراديات التعميع ،دار وائل لمشذخ ،الصبعة الثانية ،األردن.2005 ، تػني نيػباي ،تخجسة شػيكار رزكي :التجريب عمى الجػدة الذاممة ،مجسػعة الشيل العخبية القاىخة ،الصبعةاألولى ،سشة .2003
 جيسذ أم ىشجشد ،تججد أو تبجد مقارنة بيغ أسخار االبتكار في الذخكات األمخيكية واألوروبية واليابانية،إصجار الذخكة العخبية لئلعبلم العمسي(شعاع) ،القاىخة ،الدشة الخابعة ،العجد  ،21نػفسبخ.1996
 راف كميكػفدكى ،االمارات العخبية الستحجة  ،تخجسة حدان اسحق ،دار الشذخ ميدل ،دمذق ،سػريا،.1989
 ريان عسخ دمحم ،البحث العمسي مشاىجو وتقشياتو ،دار الذخوق ،ججة.1983 ، سالع تػفيق الشجفي ،أساسيات عمع االقتراد ،الجار الجولية لبلستثسارات الثقافية ،مرخ.2000، سعيج أوكيل ،االبتكار التكشػلػجي لتحقيق التشسية السدتجامة وتعديد التشافدية ،العبيكان لمشذخ ،الخياض،السسمكة العخبية الدعػدية ،الصبعة األولى.2011 ،
-

شو حديغ وأخخون ،الحياة والحخكة الفكخية في بخيصانيا ،مؤسدة ىشجاوي لمتعميع والثقافة ،الصبعة الثانية،
القاىخة ،مرخ.2014 ،

 عابجيغ محسػد عباس ،عمع اقتراديات التعميع الحجيث ،الجار السرخية المبشانية ،الصبعة األولى القاىخة،.2000
 عبج هللا دمحم عبج الخحسغ ،سػسيػلػجيا التعميع الجامعي ،دار السعخفة الجامعية ،اإلسكشجرية ،مرخ،.1991
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 عرام شيخ األرض ،صشاعة الفقخ -ججلية الفقخ ،السعػنة ،الفداد ،دار تسػز -ديسػزي لمصباعة والشذخوالتػزيع ،دمذق ،سػريا الصبعة األولى.2021 ،
 مججي السديخي ،التقاء السعخفة واالبتكار ونقل التكشػلػجيا في الجامعات الحجيثة ،جامعة اإلسكشجرية،مرخ.2013 ،
 ىاشع فػزي دباس العباري ،يػسف حجيع الصائي ،إدارة التعميع الجامعي :مفيػم حجيث في الفكخ اإلداريالسعاصخ ،مؤسدة الػراق لمشذخ و التػزيع ،عسان ،األردن.2009 ،
 فاروق عبج هللا ،اقتراديات التعميع :مبادئ راسخة ،دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ،الصبعة الثانية،األردن.2007 ،
 فخيج عبج الفتاح زيغ  :السشيج العمسي لتصبيق إدارة الجػدة الذاممة في الجراسات العخبية ،مكتبة جامعةالدقازيق ،مرخ.1996 ،
 ىاشع فػزي دباس العباري ،يػسف حجيع الصائي ،إدارة التعميع الجامعي :مفيػم حجيث في الفكخ اإلداريالسعاصخ ،مؤسدة الػراق لمشذخ والتػزيع ،عسان ،األردن.2009 ،
 يػسف حجيع الصائي وآخخون ،إدارة الجػدة الذاممة في التعميع العالي ،مؤسدة الػراق لمشذخ والتػزيع،عسان.2008 ،
 .2المجالت
 احسج عبجالدتار الصالبي ،عمياء إبخاليع حديغ ،عشاصخ االبتكار األخزخ وأثخىا في تعديد االستجامةالبيئية -دراسة استصبلعية في شخكات صشاعة االلبان في القصاع الخاص في السػصل ،مجمة جامعة
حييان ارابيل العمسية ،اصجار خاص العجد  ،02الجدء  ،Bسبتسبخ .2018
 السرخي دمحم ببلل ،أبػ مج هللا سسيخ مرصفى ،اليشجسة االقترادية الساليدية في القزاء عمى الفقخوالبصالة " دروس مدتفادة لبلقتراد الفمدصيشي" ،مجمة البذائخ االقترادية ،السجمج  3العجد .،2018 ، 3
 الجكاري عبج الخحسان ،السجن الحكية بيغ الترػر والػاقع ،حالة مجيشة مخاكر ،مجمة التعسيخ والبشاء ،السمج 4العجد ،3جامعة ابغ خمجون ،تيارت ،الجدائخ ،ديدسبخ .2019
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 -بريخ خمف ،عامخ رجب ،االبتكار األخزخ وأثخه في تعديد السيدة التشافدية

السدتجامة :دراسة

استصبلعية لآلراء عيشة مغ العامميغ في مجسػعة شخكات الكخونجي في كخكػك ،مجمة العمػم االقترادية
واالدارية  ،كمية اإلدارة واالقتراد ،جامعة بغجاد  ،العجد .2019 ،25
 بػششقيخ ايسان ،دور التكشػلػجية في تحقيق التشسية ،جخيجة العخب االقترادية الجولية ،السسمكة الدعػدية،دون ذكخ سشة الشذخ.
 بػششقيخ إيسان  ،قصاف ليمى  ،دور وأىسية االبتكار التكشػلػجي في خمق ميدة تشافدية :نحػ تحقيق التشسيةالسدتجامة ،مجمة دراسات وأبحاث ،جامعة زيان عاشػر الجمفة ،الجدائخ ،العجد .2012 ،7
 بػراس وسيمة  ،سكاك مخاد  ،عػامل جاذبية األقاليع لؤلنذصة عالية التكشػلػجيا  -دراسة حالة القصبيغالتكشػلػجييغ سيجي عبج هللا بالجدائخ والجار البيزاء بالسغخب ، -.مجمة وحجة البحث في تشسية السػارد

البذخية السجمج  9العجد  ،4ديدسبخ .2018

 بػراس وسيمة ،القصب التكشػلػجي بديجي عبج هللا – األىجاف والخىانات – ،مجمة دفاتخ ،العجد  17مجمج ،03جػان .2021

 بػزيان راضية ،السشاشق الرشاعية التقشية ودورىا في تحقيق التشسية االقترادية لمجدائخ انصبلقا مغتجارب بعس الجول :كػريا الجشػبية نسػذجا ،مجمة األكاديسية األمخيكية العخبية لمعمػم والتكشػلػجيا
(أماراباك) ،تكداس ،السجمج  ،02العجد .2011 ،03
 بارك نعيسة ،عسارة سمسى ،حاضشات األعسال...مصمب أساسي لجعع اإلبجاع واالبتكار في السؤسداتالرغيخة والستػسصة -تجخبة حاضشات الجدائخ وحاضشة أوستغ التكشػلػجية بالػاليات الستحجة نسػذجا،
جسمة األصيل لمبحػث االقترادية واإلدارية ، ،السجمج  03العجد  01جػان .2019

 بغ غالية كشدة وآخخون ،التجخبة الساليدية في مكافحة الفقخ ومقػمات نجاحياّ ،مجمة االقتراد والسالية،مجمج  5العجد .2019 ،2
 بغ ريحان الساسة بشت ساعج ،التعميع اإللكتخوني :تػضيفو ،استخجاماتو ،سساتو ،تصبيقاتو ومعػقاتو.السجمة اإللكتخونية الذاممة متعجدة التخررات ،العجد العاشخ.2019 ،

 حديغ عميػي ناصخ الديادي ،الجور الجغخافي في تحقيق التشسية السدتجامة ،مجمة كمية التخبية األساسية،العجد  ،12جامعة بابل ،العخاق ،جػان.2013،
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 حجاب عيدى ،سخدوك فاتح ،بػقفة أحبلم ،واقع نذاط رأس السال السخاشخ في الجدائخ مغ خبللالذخكة السالية لبلستثسارات والسداىسة والتػضيف ، Sofinanceمجمة البحػث االقترادية الستقجمة،

السجمج  6العجد ،1الػادي ،الجدائخ.

 خامخة الصاىخ ،وخامخة بػعسامة ،التعميع اإللكتخوني في التعميع العالي ...الجوافع والسعػقات .مجمة العمػماإلندانية واالجتساعية عجد خاص الحاسػب وتكشػلػجيا السعمػمات في التعميع العالي جامعة قاصجي

مخباح ورقمة.2020 ،

 خالجية بغ عػالي ،آفاق وأبعاد التشسية السدتجامة في ضل استخجام الصاقة الستججدة ،السقخيدي لمج ارسـاتاالقترادية والسـالية ،السخكد الجامعي آفمػ ،األغػاط ،السجمج  2العجد ،2ديدسبخ .2018
 خميفي سامية ،عرام عبيجلي ،دور السشاشق الرشاعية التقشية في تصػيخ االقتراد–وادي الديميكػننسػذجا ، -مجمة االقتراد الجولي و العػلسة :السجل 3العجد  ،1جامعة الجمفة ،الجدائخ.2020 ،
 رميدة سجوس ،عبج السالظ بغ الدبتي ،السشرة الجدائخية لمسجبلت العمسية  ASJPودورىا في تخقيةالشذخ العمسي الجامعي ،مجمة العمػم االندانية واالجتساعية ،جامعة قدشصيشة ،2السجمج  ،6العجد ،1جػان

.2020

 زمػري كسال ،تذخيز وضعية الشطام الػششي لبلبتكار في الجدائخ "حقائق وآفاق" ،مجمة نساء لبلقترادوالتجارة ،جامعة جيجل ،الجدائخ ،العجد  04ديدسبخ .2018

 سامي الخدنجار ،شارق االسعج ،دور مخاكد الجراسات الخاصة في البحث العمسي وصشاعة الدياساتالعامة ،مجمة دفاتخ الدياسة والقانػن ،العجد  ،06االردن ،جانفي .2012
ّ
 سفيان بغ عبج العديد ،سسيخ بغ عبج العديد ،التشسية االقترادية في ماليديا ،تجخبة إسبلمية رائجة ،مجمةبجر ،جامعة بذار ،الجدائخ.2010 ،
 سميساني زناقي ،سميساني لخزخ ،تذخيز واقع سياسة التسػيل في قصاع التعميع العالي والبحث العمسي،مجمة العمػم االندانية ،السجمج  ،20العجد. 2020 ،01

 سشاء عباس ،لبشة الداوي ،دور الشسػ التقشي لؤلقصاب في تحقيق أبعاد التشسية السدتجامة لمسجن (مجيشةالبرخة نسػذجا) ،مجمة اليشجسة والتكشػلػجيا ،السجمج  ،31الجدء أ ،العجد .2013 ،5
 سيام ساري ،دور القصاع الثالث في تحقيق التشسية السدتجامة ،مجمة الباحث االقترادية ،السجمج  1العجد.2019 ،1
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 صارة بػرجة وآخخون ،نطخية ثالػث الشسػ واستخاتيجية المحاق بالخكب :كػريا الجشػبية مقابل الجدائخ،مجمـة التشـطـيع والعسـل ،السجمج  8العجد .2019 ،2
 صالح حديغ ،البحث العمسي في الجدائخ  :مجخد تقميج لسا ىػ مػجػد أم تخصيط لسا ىػ مفقػد ؟ ،مجمةالجراسات التاريخية واالجتساعية،

جامعة نػاكذط ،مػريصانيا ،السجمج  ،2018العجد 31 ، 30

ديدسبخ/كانػن األول 2018
 شخشي دمحم ،العشاقيج الرشاعية كسجخل لتعديد مكانة السؤسدات الرغيخة والستػسصة في االقترادالجدائخي ،األكاديسية لمجراسات االجتساعية واإلندانية ،قدع العمػم االقترادية والقانػنية العجد - 13
جانفي .2015
-

شخوبيا نجيخ ،خبخات دولية في مجال العشاقيج والتجسعات الرشاعية لتػشيغ السذاريع الرغيخة
والستػسصة وتفعيل دورىا -مع إشارة إلى تجخبة العشاقيج التكشػلػجية بديجي عبج هللا ،-مجمة االقتراد
وادارة االعسال ،السجمج  01لعجد  ،04أدرار ،الجدائخ ،سبتسبخ .2017

 عبج هللا الخدادي ،األىسية االقترادية لمبحث والتصػيخ ،الذخق األوسط جخيجة العخب الجولية ،العجد ،14188لشجن ،بخيصانيا 02 ،أكتػبخ .2017
 عبج الكخيع كاكي ،قػيجر بػرقبة ،الثبلثية الججيجة :االبتكار األخزخ واالقتراد األخزخ والسؤسداتالرغيخة والستػسصة ،وإشكالية التشسية السدتجامة( :إسقاط السقاربة عمى حالة الجدائخ) ،مجمة االدارة
واالقتراد ،جامعة أبػبكخ بمقايج ،تمسدان ،الجدائخ ،االصجار 18العجد ،1ديدسبخ .2019
 عبج هللا الرقخ ،واقع البحث العمسي في الجامعات الدعػدية ومقتخحات لمتصػيخ (دراسة تحميمية)  ،مجمةكمية التخبية بالدػيذ-السجمج الخامذ-العجد األول ،جامعة قشاة الدػيذ ،مرخ ،جانفي.2011 ،
 عمي بػدالل ،الجساعات السحمية بيغ االكخاىات البشيػية وشخوط التشسية السدتجامة ،السجمة الجدائخيةلمسالية العامة ،جامعة أبػ بكخ بمقايج ،تمسدان ،السجمج ،2العجد.2011 ،1
 غػال نادية ،عجالة العجال ،دور تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في تحقيق أبعاد التشسية السدتجامةبالجدائخ ،مجمـة االستخاتيجية والتشسيـة ،السجمج  / 09الع ــجد16 :مكخر .2019
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 فاتح مجاىجي ،دراسة تأثيخ االتجاىات نحػ بمج السشذأ مشتج وعالستيا التجارية عمى تقييع السدتيمظالجدائخي لمسشتجات السحمية واألجشبية – دراسة ميجانية لمسشتجات اإللكتخونية ،كمية العمػم االقترادية
والتجارية وعمػم التدييخ ،الجدائخ :جامعة الجدائخ.2016 ،3
 فتحية حبذي ،فػزية غخبي ،نساذج تصبيق إدارة الجػدة الذاممة في مؤسدات التعميع العالي،مجمة العمػماإلندانية ،العجد ،32جامعة بدكخة.2013،
 قػت سيام االبتكار في مشاشق الرشاعات التقشية فيا لعالع :دراسة حالة الديميكػن فالي بالػاليات الستحجةاالمخيكية ،مجمة دفاتخ اقترادية ،السجمج  10العجد  ،1جامعة الجمفة ،الجدائخ.2019 ،
 لحسخ عباس وشيخات عسار ،واقع تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في الجدائخ وسبل انجماجيا فياالقتراد الججيج ،مجمة االقتراد والسالية .السجمج  ،4العجد .2018 ،1

 المية حخوش ،دمحم شػالبية ،البحث العمسي والتصػيخ في الجدائخ :الػاقع ومدتمدمات التصػيخ ،األكاديسيةلمجراسات االجتساعية واإلندانية ،ج /قدع العمػم االجتساعية العجد  ،19جامعة حديبة بغ بػعمي،
الذمف ،الجدائخ ،جانفي .2018
 دمحم قخيذي  .صفاء بياضي  .االبتكار التكشػلػجي في السؤسدات أنػاعو ،مرادره ،والعػامل السؤثخة فيو،مجمة دراسات اقترادية ،جامعة زيان عاشػر الجمفة ،الجدائخ ،العجد .11
 مشى مدغػني ،دور العشاقيج الرشاعية في تفعيل العبلقات التذابكية بيغ السذخوعات الرغيخة والستػسصةوالسؤسدات الكبيخة -نساذج عالسية رائجة في السجال مع االشارة الى تجخبة الجدائخ ،السجمة الجولية
لمجراسات االقترادية  :مجمة دولية محكسة ترجر عغ السخكد الجيسقخاشي العخبي السانيا -بخليغ ،العجد
الخامذ شباط – فبخايخ .2019
 ميادي سمسى  ،جاىجي فاتح ،أثخ الرػرة الحىشية لمعبلمة التجارية عمى الكيسة السجركة ليا دراسة مقارنةبشي عالسية  Condorو ، Samsungمجمة رؤى اقترادية ،السجمج  8العجد  ،01جامعة الػادي،
الجدائخ.2018 ،
-

نبيل ونػغي ،مفيػم بخاءة االختخاع حدب السذخع الجدائخي ،مجمة السدتقبل لمجراسات القانػنية

والدياسية ،السخكد الجامعي آفمػ ،الجدائخ ،السجمج  ،03العجد  ،01جػان .2019
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 نجػى حد يغ ،ترػر االبجاع واالبتكار في عرخ التشسية السدتجامة ،مجمة مكتبة السمظ فيج الػششية،مجمج  ،24العجد  ،1مارس .2018
 يسيشة شايب ،أثخ القزايا العالسية عمى الدياسات العامة لمجول ،أىجاف التشسية السدتجامة نسػذجا ،مجمةالدياسة العالسية ،السجمج  3العجد .2018 ،1
 .3الدراسات والملتقيات
 أحسج شخشار ،سارة حميسي ،حاضشات االعسال التقشية كآلية لجعع االبتكار في السؤسدات الرغيخةوالستػسصة ،السمتقى الجولي حػل السقاوالتية  :التكػيغ وفخص االعسال ،أفخيل .2013
 أحسج ماجج الديج عيج ،التشسية السدتجامة في دولة اإلمارات العخبية الستحجة ،أىجاف التشسية السدتجامة،وفقا لؤلجشجة الػششية لجولة اإلمارات العخبية الستحجة ،و ازرة االقتراد ،االمارات العخبية الستحجة ،أكتػبخ
.2019
 أميخ الخفاعي ،واقع السشاشق الرشاعية والسشاشق الحخة في الجول العخبية :الرعػبات والحمػل ،ورقةبحثية مقجمة لمسمتقى الجولي السػسػم بجور السشاشق الرشاعية والسشاشق الحخة في جحب االستثسار وتشسية
الرادرات في الػشغ العخبي ،ششجة ،السسمكة السغخبية 25-23 ،أكتػبخ .2017
 أيسغ بغ عبج السجيج كيال ،دور الجامعات الدعػدية في تفعيل مشاشق التقشية في السسمكة العخبيةالدعػدية ،ورقة عسل مقجمة إلى السؤتسخ الجولي السػسػم بـ الذخاكة بيغ الجامعة والقصاع الخاص في
البحث والتصػيخ ،جامعة السمظ سعػد ،الخياض ،السسمكة العخبية الدعػدية.2005 ،
 أيسغ بغ عـبجالـسجيج كيال وآخخون ،مشاشق الرشاعات التقشية أداة فعالة في التشسية االقترادية السدتجامة،مشتجى الخياض االقترادي ،الدعػدية.2005،
 أبػ الدعػد جسعة دمحم سيج ،تصػيخ التعميع ودوره في بشاء اقتراد السعخفة ،بحث مقجم لمسؤتسخ الجولياالول لمتعمع االلكتخوني والتعمع عغ بعج ،الخياض ،مارس. 2009 ،
 احرائيات الجخل القػمي ،نريب الفخد مغ الشاتج السحمي االجسالي ،تقخيخ الحدابات القػمية لمبشظالجولي ،الخبع الثاني .2016
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 بمسيجي عبج الػىاب ،بغ أحدغ صبلح الجيغ ،مجسعات البحػث والتكشػلػجيا كآلية لتفعيل العبلقةاالستخاتيجية الجامعة-الرشاعة ،السمتقى الجولي الخابع حػل مػضػع :نطع االبتكار ،الجامعة واإلقميع،
جامعة بخج بػعخيخيج ،الجدائخ 25/24/23 ،سبتسبخ .2014
 تشطيع السجن الرشاعية وإدارتيا "السجن الرشاعية صجيقة البيئة " ،ورقة عسل قجمت كاقتخاح لسجمذ مجيشةحساة ،سػريا.2003 ،
 خالج حدغ عمي الحخيخي ،العبلقة بيغ الجامعات والقصاع الخاص ودورىا في تحقيق جػدة التعميع العاليفي الجسيػرية اليسشية ،ورقة مقجمة ضسغ فعاليات السؤتسخ العمسي الخابع ،بعشػان " جػدة التعميع العالي
نحػ تحقيق التشسية السدتجامة" لمفتخة  13-11أكتػبخ  ،2010جامعة عجن ،اليسغ.
 ربيع عبج الخؤوف عامخ ،مقتخح لتصػيخ العبلقة بيغ البحث العمسي بالجامعات ومؤسدات اإلنتاج،السؤتسخ الثاني لتصػيخ وتخصيط التعميع والبحث العمسي في الجول العخبية ،جامعة السمظ فيج27–24 ،
فبخايخ .2008
-

سميسان شديبػط وآخخون ،دور الجامعة الجدائخية في عسمية التشسية في ضل تحجيات األلفية الثالثة ،
السذاكل ومقتخحات التصػيخ ،السمتقى الػششي األول حػل تقػيع دور الجامعة الجدائخية في االستجابة
لستصمبات سػق الذغل ومػاكبة تصمعات التشسية السحمية ،جامعة زيان عاشػر ،الجمفة ،الجدائخ.2010،

 سػيدي ىػاري ،دادن عبج الغشي ،دور الجامعة في تحقيق التشسية البذخية و تصػيخ السعخفة :حالة مخابخالبحث العمسي بالجدائخ ،السمتقى الجولي حػل التشسية البذخية وفخص االنجماج في اقتراد السعخفة
والكفاءات البذخية ،جامعة ورقمة ،الجدائخ 10-9 ،مارس .2004
 سعجو عادل وآخخون ،التكػيغ الجامعي ومتصمبات التشسية السحمية ،دراسة تحميمية لػاقع نطام ل.م.د فيالجدائخ ،السمتقى الػششي األول حػل تقػيع دور الجامعة الجدائخية في االستجابة لستصمبات سػق الذغل
ومػاكبة تصمعات التشسية السحمية ،جامعة زيان عاشػر الجمفة ،الجدائخ.2010،
 شاعة عبج القادر ،السشاشق الرشاعية وأبعاد التشسية السدتجامة في الػشغ العخبي ورقة بحثية مقجمةلمسمتقى الجولي السػسػم بجور السشاشق الرشاعية والسشاشق الحخة في جحب االستثسار  ،الرشاعي وتشسيـة
الرادرات ،ششجة ،السسمكة السغخبية 25-23 ،أكتػبخ .2017
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 شبانو زكي محسػد ،دور الجامعات في التشسية االقترادية واالجتساعية ،بحث مشذػر في السؤتسخ العامالثاني لمجامعات العخبية بالقاىخة ،اتحاد الجامعات العخبية.1998 ،
 عبج الػحيج صخارمة ،االبجاع في السؤسدات الرغيخة والسرغخة ودوره في الخفع مغ قجرتيا التشافدية،مجاخمة لمسمتقى الػششي الثاني حػل السؤسدات الرغيخة والستػسصة والتشسية واقع وآفاق ،جامعة أم
البػاقي.2012 ،
 عرام بغ يحيى الفيبللي ،دمحم نػر بغ ياسيغ فصاني ،أسامة بغ صادق شيب ،الذخاكة بيغ القصاعالخاص والجامعات في مجال البحث العمسي ،نحػ مجتسع السعخفة ،سمدمة دراسات يرجرىا معيج البحػث
االستذارية ،جامعة السمظ عبج العديد ،العجد الخامذ.2005 ،
 عمي شمبي مغاوري ،دور االبتكار في تحقيق التشسية السدتجامة ،ورقة مقجمة لسؤتسخ شباب الباحثيغالدادس حػل  :تدػيق العمػم والتكشػلػجيا  ،جامعة قشاة الدػيذ ،االسساعيمية ،مرخ ،خبلل  8-7أفخيل
.2019
 مشرػر بغ عسارة ،ممتقى دولي حػل االبجاع والتغييخ التشطيسي في السشطسات الحجيثة ،عشابة.2011 ، دمحم العخبي ساكخ ،رايذ عبج الحق ،حػكسة وضيفة البحث والتصػيخ في السؤسدة االقترادية ،ورقة بحثيةمقجمة لسمتقى الجولي السػسػم بـ :االبجاع والتغييخ التشطيسي في السشطسات الحجيثة دراسة وتحميل تجارب
وششية ودولية ،جامعة سعج دحمب ،البميجة ،الجدائخ ،يػمي 18و  19ماي .2011
 مرصفى محسػد دمحم ،دور العشاقيج الرشاعية في إدارة مخاشخ السشذآت الرشاعية الرغيخة والستػسصة(خبخة دولية) ،السؤتسخ الدشػي العمسي الدابع السػسػم بـ :إدارة السخاشخ واقتراد السعخفة ،كمية االقتراد
والعمػم اإلدارية  -جامعة الديتػنة ،تػنذ 3-1 ،مارس .2009
 نحػ مجتسع السعخفة" :الحجائق العمسية والسشاشق التقشية" ،سمدمة ترجرىا إدارة البحث العمسي لجامعةالسمظ عبج العديد ،اإلصجار الثاني ،ردمظ ،الدعػدية.2004 ،
 يػسف بغ عبج العديد التخكي ،سعيج دمحم أبػ العبل ،آلية مقتخحة لجعع الذخاكة بيغ السؤسدات االقتراديةوالسؤسدات البحثية مغ خبلل مخخجات البحث والتصػيخ ،عسادة البحث العمسي ،جامعة السمظ عبج
العديد ،السسمكة العخبية الدعػدية ،دون ذكخ سشة الشذخ.
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 .4التقارير
 األثخ االقترادي الكدبػ  ،2020تقخيخ الدارة الجراسات االقترادية ،و ازرة االقتراد ،االمارات العخبيةالستحجة.2020 ،
 التقخيخ االقترادي الدشػي ،االصجار الدادس والعذخيغ ،ادارة الجراسات االقترادية ،و ازرة االقتراد،أبػضبي ،دولة االمارات العخبية الستحجة.2018 ،
 التقخيخ االقترادي إلمارة دبي ،تقخيخ لجائخة التشسية االقترادية ،حكػمة دبي ،اإلمارات العخبية الستحجة،.2019
 التقخيخ العالسي لمسمكية الفكخية ،رأس السال غيخ السمسػس في سبلسل الكيسة العالسية ،السشطسة العالسيةلمسمكية الفكخية ،سػيدخا.2020 ،
 الجيػان الػششي لئلحرائيات ،تقخيخ الجدائخ باألرقام ،رقع  ،49مجيخية السشذػرات والشذخ والتػثيق والصبع،اصجار .2021
 تقخيخ أداء االقتراد العالسي لمشرف األول مغ العام .2017 تقخيخ مسارسة أنذصة األعسال ،اصجارات البشظ الجولي.2020 ، تقخيخ السشطسة العالسية لمسمكية الفكخية  ،2019سمدمة اقتراديات واحرائيات الػيبػ. حريمة انجازات قصاع التعميع العالي والبحث العمسي مغ جػيمية  2020الى جػان  ،2021تقخيخ صادرعغ و ازرة التعميع العالي والبحث العمسي ،الجدائخ.2021 ،
-

كػريا الجشػبية  -السؤشخات االقترادية ،تقخيخ صادر عغ البشظ الجولي.2018 ،

سيسػل االبتكار؟ ،االصجار رقع  13لمسشطسة العالسية لمسمكية
 مؤشخ االبتكار العالسي  :2020مغّ
الفكخية.
تتبع االبتكار خبلل أزمة كػفيج ،19-اإلصجار رقع  14لمسشطسة العالسية
 مؤشخ االبتكار العالسي ّ ،2021لمسمكية الفكخية.

 نجى يػسف الياشسي  ،تقجيخات وتػقعات الشسػ االقترادي الػششي واإلقميسي والجولي لؤلعػام -2018 ،2020تقخيخ لػ ازرة االقتراد االماراتية.
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 نيفيغ حديغ ،تقخيخ حػل جيػد دولة االمارات العخبية الستحجة في مجاالت االبتكار واقتراد السعخفة،االبتكار  -البػابة الخسسية لحكػمة دولة اإلمارات العخبية الستحجة.2020 ،
 .5الرسائل واالطروحات
 الدبتي وسيمة ،تسػيل التشسية السحمية في إشار صشجوق الجشػب -دراسة واقع السذاريع التشسػية في واليةبدكخة ،-محكخة ماجدتيخ في االقتراد غيخ مشذػرة ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،الدشة الجامعية -2004
.2005
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:الملخص
 ومنو تحهل،فخضت المعخفة نفديا كأىم األصهل الخئيدية ألي نمه اقترادي واجتماعي وأحج عهامل خمق القيمة
العالم من البحث والترادم من أجل مرادر المهارد الى البحث والترادم من أجل الديطخة عمى أكبخ قجر من مرادر
 كما تعج المعخفة محهر اىتمام البحث العممي نتاجًا لما آل إليو التطهر المتدارع في منظهمة التعميم العالي والبحث.المعخفة
 من ىحا المنطمق سعت حكهمات بمجان العالم المتقجم والنامي إلى استحجاث منظهمات،العممي عمى المدتهى العالمي
وآليات تعمل كحمقة وصل بين مؤسدات التعميم العالي والقطاع الرناعي خاصة القطاع التقني وىه أبخز القطاعات التي
 من.تذيج حخكية وفاعمية كبيخة من حيث شجة المنافدة والتميد اإلبجاعي فييا يمعب دور المحخك لنمه اقتراديات الجول
ضمن منظهمات الخبط بين القطاعين نجج المجن العممية وىي البيئة المالئمة لخعاية المعارف وإنتاج االبتكار من خالل
النظخ إلى كل الطالب واألساتحة والفنيين بالجامعات ومخاكد التجريب والمعاىج العميا ومخاكد األبحاث بأنيم شخكاء باإلبجاع
 وىحا ما سيخمق منظهمة تعميم،)وخمق روح العمل الجماعي فيما بينيم (ذكاء الفخد وحجه ال يكفي مطمهب ذكاء المجتمع
عالي وتجريب ميني متميد ألكبخ عجد وتحريل عممي وميني أكثخ كفاءة من أجل زيادة مبجأ التمايد العممي وىحا بجوره
.يؤدى إلى زيادة عجد المبجعين والمبادرين وقجراتيم عمى االبتكار والتطهيخ لمهصهل إلى تنمية تكنهلهجية مدتجامة
. االبتكار، جهدة التعميم العالي، البحث والتطهيخ، التنمية التكنهلهجية المدتجامة، المجن العممية:الكلمات المفتاحية
Résumé
La connaissance s'est imposée comme l'atout de base le plus important pour toute croissance
économique et sociale et l'un des facteurs de création de valeur, et de là le passage du monde de la
recherche et des collisions pour les sources de ressources à la recherche et aux collisions afin de
contrôler le plus grand nombre de sources de connaissances. La connaissance est également au centre
de l'intérêt de la recherche scientifique en raison du développement rapide du système d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique au niveau mondial. De ce point de vue, les gouvernements des
pays développés et en développement ont cherché à développer des systèmes et des mécanismes
servant de lien entre les établissements d'enseignement supérieur et le secteur industriel, en particulier
le secteur technique, qui est le plus important Les secteurs qui témoignent d'une grande mobilité et
d'une grande efficacité en termes d'intensité de concurrence et d'excellence créative en eux jouent le
rôle de moteur de la croissance des économies des pays. Parmi les systèmes de liaison des deux
secteurs, on trouve les villes scientifiques, qui sont l'environnement approprié pour nourrir les
connaissances et produire de l'innovation en regardant tous les étudiants, professeurs et techniciens des
universités, des centres de formation, des instituts supérieurs et des centres de recherche comme
partenaires de la créativité et de la création d'un esprit d'équipe entre eux (l'intelligence de l'individu ne
suffit pas à elle seule à l'intelligence communautaire) Et c'est ce qui créera un système distinct
d'enseignement supérieur et de formation professionnelle pour le plus grand nombre et des réalisations
scientifiques et professionnelles plus efficaces afin d'accroître le principe de différenciation
scientifique, ce qui à son tour conduit à une augmentation du nombre d'innovateurs et d'entrepreneurs
et de leurs capacités d'innovation et de développement pour atteindre un développement technologique
durable.
Mots clés: villes scientifiques, développement technologique durable, recherche et développement,
qualité de l'enseignement supérieur, innovation.

