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 مقدمــة
يواجو العالـ تغيرات وتحديات كبيرة فى مختمؼ مجاالت الحياة االقتصادية       

واالجتماعية والسياسية، حيث ساىمت ظاىرة العولمة وثورة المعمومات واالتصاالت فى 
نحو  إحداث تحوالت متسارعة نحو االقتصاد المبنى عمى المعرفة، وتزامنًا مع التحوؿ

اقتصاد المعرفة برزت أىمية رأس الماؿ الفكرى كأحد أىـ الموارد االستراتيجية، وذلؾ 
عف طريؽ تحويؿ المعرفة التى تعتبر أىـ األصوؿ غير المادية إلى أرباح والتى تعتبر 
أىـ األصوؿ المادية، ويعد رأس الماؿ الفكرى جزءًا مف رأس الماؿ البشرى ألى 

اؿ الفكرى فى نخبة الكفاءات ذات القدرات المعرفية مؤسسة حيث يكمف رأس الم
والتنظيمية والتى تمكف مف إنتاج عدد مف األفكار الجديدة أو تطوير األفكار 

 .(1)القديمة
إف الجامعة تعد بمثابة البيئة الحاضنة لرأس الماؿ الفكرى، ويقع عمييا مسئولية      

ف خالؿ االىتماـ برأس الماؿ الفكرى فى التنمية الشاممة فى المجتمع، وىذا ال يتـ إال م
الجامعة، بما يمتمكو أعضاء ىيئة التدريس فييا مف معارؼ وقدرات عممية وعممية، 
وبما توفره مف أجواء عممية وفكرية تدعـ اإلبداع واالبتكار والتميز، فاألستاذ الجامعى 

ر البحث يستمد طبيعة ميمتو مف أىداؼ الجامعة، فيو يثرى المعرفة وينمييا عب
العممى، وينقؿ المعرفة ويحافظ عمييا عبر التدريس وينقؿ الخبرة والميارة واالستشارة 

، وذلؾ رغـ ما تواجيو الجامعات المصرية مف معوقات واضحة (2)عبر خدمة المجتمع
فى اآلونو األخيرة مف خالؿ معوقات متصمة بحقوؽ الممكية الفكرية لمباحثيف وأعضاء 

بة النشر العممى فى الدوريات العممية العالمية، وقمة نسبة ىيئة التدريس، وصعو 
 اإلنفاؽ عمى البحث العممى .

ىذا إلى جانب التحديات التى تواجييا الجامعات العربية بصفة عامة والجامعات      
المصرية بصفة خاصة مف حيث الفارؽ العممى والتكنولوجى بينيا وبيف الجامعات فى 

ت تحصره التقارير الدولية، وتبحثو الدراسات العممية، وتكتب الدوؿ المتقدمة، ومازال
عنو المقاالت العممية، وتستثمره الوسائؿ اإلعالمية، إال أف ما ظير مؤخرًا مف 
تصنيفات عالمية تقوـ بتصنيؼ وترتيب جامعات العالـ وفؽ منيجيات ومعايير محددة 
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ات العالـ بشكؿ كبير، مف قبؿ جيات مستقمة أحدث ضجة واسعة، ولفت انتباه جامع
وىى بالطبع جامعات الدوؿ  -وتباىت بو جامعات حازت عمى مراكزىا المتقدمة

وحفز جامعات أخرى لالرتقاء بمراكزىا المتقدمة، ودؽ ناقوس الخطر عمى  -المتقدمة
جامعات لـ تظير بعد فى ىذه التصنيفات مطمقًا أو حازت عمى مراكز متأخرة فى تمؾ 

 . (1)ا زالت غالبية جامعات الدوؿ العربية ضمف ىذه الجامعاتالتصنيفات كانت وم
ولما كانت الجامعات المصرية تواجو عددًا مف التحديات التى تقؼ عائقًا أماـ      

االستثمار فى رأس الماؿ الفكرى، وبالتالى ىناؾ قصور فى قدرة الجامعات المصرية 
ع المصرى بيف المجتمعات عمى امتالؾ مميزات تنافسية تساعد عمى تقدـ المجتم

األخرى، لذا تحاوؿ الدراسة الحالية وضع رؤية استشرافية لتحقيؽ التفوؽ االستراتيجى 
لمجامعات المصرية عمى العديد مف الجامعات األخرى عربيًا وعالميًا، وذلؾ بقدرتيا 
عمى امتالؾ أحد أىـ أبعاد رأس الماؿ الفكرى والممثؿ فى األصوؿ البشرية، واألصوؿ 
الفكرية، واألصوؿ الييكمية، ورأس ماؿ العالقات، وغيرىا مف أصوؿ رأس الماؿ 

 الفكرى .
 مشكمة الدراسة

تعتبر التصنيفات العالمية لمجامعات مف أبرز المؤشرات التى يمكف االستدالؿ      
بيا عمى جودة الجامعة ومدى ازدىارىا. إذ تسعى معظـ الجامعات التى تيدؼ إلى 

سمعتيا إلى األخذ بالمعايير التى تضعيا أشير التصنيفات، وعميو تحسيف صورتيا و 
فيذه التصنيفات تعكس جانبا كبيرًا مف جودة التعميـ العالى، وعميو تسعى الجامعات 
العربية بصفة عامة كغيرىا مف الجامعات عف إيجاد الترتيب الالئؽ بيا فى التصنيفات 

قيؽ مركز مرموؽ بيف ىذه التصنيفات العالمية لمجامعات، لذا أصبح السعى وراء تح
ىدؼ أساسى لكؿ جامعة، ولـ تكف الجامعات المصرية بمنأى عف ىذا، لكنيا تسعى 
إلى معرفة تصنيفيا ضمف الجامعات عالميًا، مف خالؿ تجميع وتحميؿ االنتاج الفكرى 
الخاص بيا والمنشور عالميًا مف أجؿ حجز مرتبة متقدمة فى جيود االحصاء العالمى 

نشاط البحث العممى، ولف يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ تطوير منظومة البحث العممى ل
 بالجامعات المصرية حيث تقؼ الكثير مف المعوقات حائاًل دوف تقدـ البحث العممى .
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وعمى الرغـ مف أف الواقع العالمى المعاصر يشير إلى مؤسسات التعميـ الجامعى      
س الماؿ الفكرى، وقاطرات التنمية فى كؿ بأنيا تمثؿ الحاضنات األساسية لرأ

المجتمعات االنسانية المتقدمة، يشير الواقع العربى الحالى إلى أف معظـ ىذه 
المؤسسات تعانى مف تواضع رأس الماؿ الفكرى بيا، ومف ثـ انخفاض انتاجيتيا 

 . (0)العممية بشكؿ ال يمبى متطمبات خطط التنمية فى عصر المعرفة
( 2212ؾ جميًا فى التقرير العربى لمتنمية الثقافية فى الوطف العربى )وقد ظير ذل     

حيث أوضح أف براءات االختراع المسجمة فى مكاتب االتحاد األوروبى والواليات 
المتحدة األمريكية، فقد حصمت مصر عمى )ثالثة براءات اختراع( فقط فى مكاتب 

ع( فقط فى مكاتب االتحاد األوروبى، الواليات المتحدة األمريكية، و)تسعة براءات اخترا
بينما فى دولة مثؿ ماليزيا _عمى سبيؿ المثاؿ_ والتى يبمغ عدد سكانيا ما يقارب مف 

براءة اختراع( مف مكاتب الواليات المتحدة  181مميوف نسمة، فقد حصمت عمى ) 26
مف  براءة اختراع( مف مكاتب اإلتحاد األوروبى، وكاف ترتيب مصر 35األمريكية، و)

( ، فى حيف كاف 82دولة( رقـ ) 127حيث براءات االختراع وذلؾ مف حيث) ترتيب 
( مف 86(، أما البحريف وعماف فقد حصمتا عمى الترتيب )35ترتيب دولة الكويت )

 .(2)بيف الدوؿ األخرى 
وعمى صعيد عدد الباحثيف لكؿ مميوف نسمة وفقًا لألعداد المتاحة الموثقة فى بمد      

باحثًا مصريًا لكؿ مميوف نسمة، بينما يوجد فى كوريا  616نو يتبيف وجود كمصر فإ
باحث لكؿ مميوف نسمة، أى أكثر مف  4627الجنوبية  _عمى سبيؿ المثاؿ_ حوالى 

 (3) المعدؿ المصرى بثماف مرات !
ولعؿ ذلؾ بسبب ما يعانيو الوطف العربى عامة ومصر بصفة خاصة مف قضية      

ربية إلى الخارج التى تمثؿ نزيفًا حقيقيًا فى العقؿ العربى، فاألرقاـ ىجرة األدمغة الع
% مف الطالب العرب الذيف يدرسوف فى الخارج ال يعودوف إلى بالدىـ، 54تظير أف 

% مف عممائيا وباحثييا، وذلؾ 62وأف مصر وحدىا فقدت فى السنوات األخيرة نحو 
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فى ضوء ما تقدـ تحاوؿ الدراسة الحالية ، و (1)ليجرتيـ إلى الواليات المتحدة األمريكية
وضع مجموعة مف المتطمبات الستثمار رأس الماؿ الفكرى فى تطوير البحث العممى 
بالجامعات المصرية فى ضوء التصنيفات العالمية لمجامعات عامة وتصنيؼ التايمز 

(THE البريطانى خاصة والذى تكمف أىميتو فى كونو يقوـ عمى استثمار رأس الماؿ )
الفكرى بالجامعة بمكوناتو الثالثة البشرى والييكمى والعالئقى، حيث يعتمد عمى تحميؿ 
األصوؿ المعرفية غير الممموسة فى الجامعة كمؤشرات لتصنيؼ الجامعة، ويستدؿ 
عمى مدى اإلستثمار فى رأس الماؿ البشرى مف مؤشر التعميـ والتدريب، أما رأس 

البحث العممى واالستشيادات، ىذا باإلضافة  الماؿ الييكمى يستدؿ عميو مف مؤشرى
إلى أف رأس الماؿ العالئقى يستدؿ عميو مف مؤشرى السمعة الدولية والعائد مف 

 ، ومف ىنا تحاوؿ الدراسة اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:(2)الصناعة
 ( البريطانى لترتيب الجامعات العالمية؟THEما فمسفة تصنيؼ التايمز ) -1
 ة  لرأس الماؿ الفكرى؟ما األسس الفكري  -2
ما واقع منظومة البحث العممى بالجامعات المصرية وفؽ مؤشرات تصنيؼ  -3

 التايمز البريطانى؟
ما متطمبات استثمار رأس الماؿ الفكرى فى تطوير البحث العممى بالجامعات  -4

 المصرية فى ضوء تصنيؼ التايمز البريطانى ؟ 
 هدف الدراسة

وضع متطمبات الستثمار رأس الماؿ الفكرى فى تيدؼ الدراسة الحالية إلى      
تطوير البحث العممى بالجامعات المصرية فى ضوء تصنيؼ التايمز البريطانى لترتيب 

 الجامعات العالمية. 
 منهج الدراسة 

انطالقًا مف اليدؼ الرئيس لمدراسة والذى يكمف فى وضع متطمبات الستثمار      
الجامعات المصرية لموصوؿ إلى تصنيؼ  رأس الماؿ الفكرى بالبحث العممى فى

مناسب بيف الجامعات األخرى سواء العربية أو اإلقميمية أو العالمية، تقوـ الدراسة 
باستخداـ المنيج الوصفى التحميمى لمتعرؼ إلى تصنيؼ التايمز ومؤشراتو، وماىية 
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يمز رأس الماؿ الفكرى وأىـ مكوناتو، وترتيب الجامعات المصرية وفؽ تصنيؼ التا
 البريطانى. 

 مصطمحات الدراسة
سوؼ تستعرض الدراسة الحالية مصطمحيف رئيسييف وىما رأس الماؿ الفكرى،      

 والتصنيفات العالمية لمجامعات وبيا تصنيؼ التايمز، وسوؼ نذكرىا فيما يمى:
 رأس المال الفكرى -0

" الكفاءات مف تنظر الدراسة الحالية إلى رأس الماؿ الفكرى بالجامعات عمى أنو      
أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف فى الجامعة لدييـ قدرات معرفية متميزة، يحسنوا بيا 
استخداـ الموارد التنظيمية لمجامعة باإلضافة إلى تعظيـ نقاط قوتيا بما يضمف تحسيف 

 القدرة التنافسية لمجامعة وتحقيقيا مراكز متميزة فى التصنيفات العالمية لمجامعات" .
 نيفات العالمية لمجامعاتالتص -9

تتفؽ الدراسة الحالية فى كوف التصنيفات العالمية لمجامعات بما تتضمنو مف      
تصنيؼ التايمز بأنيا عبارة عف" قوائـ بأسماء الجامعات أو ما يعادليا مف مؤسسات 
التعميـ العالى مرتبة ترتيبًا تنازليًا، ويعتمد ىذا الترتيب عمى مجموعة مف المعايير 
والمؤشرات المختمفة ومبنى عمى إحصائيات عامة أو تغذية راجعة مف أكاديمييف 
عالمييف، أو طمبة فى تمؾ المؤسسات، أو خريجيف منيا، أو مف مؤسسات يعمؿ بيا 

 .(1)خريجوىا "
 Times Higher Education Rankingالمحور األول: فمسفة تصنيف التايمز

  لترتيب الجامعات العالمية
ـ وكاف يصدر مشاركة مع مؤسسة 2224ىذا التصنيؼ نوفمبر عاـ صدر      

ـ لتصدر كؿ منيما 2229وقد انفصمت المؤسسة فى عاـ  QSكواكرلى سيموندس 
تصنيفًا منفردًا لمجامعات العالمية وفقًا لمؤشرات مختمفة، ويستثنى مف ىذا التصنيؼ 

مة جامعية أولى الجامعات التى تقتصر عمى الدراسات العميا وال يوجد بيا مرح
undergraduates   كذلؾ الجامعات ذات النطاؽ الموضوعى الضيؽ والجامعات

 -2228( بحث عممى بيف عاـ 1222التى يقؿ إنتاجيا مف األبحاث العممية عف )
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بحث سنويًا، ويقوـ ىذا التصنيؼ العالمى لمجمة التاميز بالتعاوف  222ـ أى 2212
ر المؤسسة األولى عالميًا فى مجاؿ تحميؿ مع مؤسسة تومسوف رويترز التى تعتب

 .(1)األبحاث العممية
وييدؼ تصنيؼ التايمز إلى تقديـ وصفًا أكثر شمواًل يعبر عف ماذا تفعؿ      

الجامعات العالمية؟، بالرغـ مف أف التصنيفات األكاديمية لمجامعات العالمية التى 
تصنيؼ التايمز العالمى تصدر مف جامعة شنغياى تركز عمى األداء البحثى، فإف 

لمجامعات يسعى إلى اإللماـ بكؿ األنشطة الجامعية العالمية، البحث والتدريس مف 
 .(2)ونقؿ المعرفة، والتدويؿ

 معايير التصنيف -0
 :(3)وتنقسـ المؤشرات إلى خمس فئات رئيسة ىى   

 Teaching the Learning% 01المؤشر األول: التدريس "بيئة التعمم" 
Environment  

 وتحتوى ىذه الفئة عمى خمس مؤشرات ىى:   
يتـ ىنا عمؿ مسح لسمعة الجامعة   reputation% 15سمعة الجامعة  -1

أكاديميًا، مف خالؿ فحص مكانة الجامعة فيما يخص التدريس، وتكوف االستجابات 
 ممثمة إحصائيًا لموقع الجامعة جغرافيًا وعالميًا.

 %.4,5نسبة الطالب إلى أعضاء ىيئة التدريس  -2
 %4,5نسبة درجات الدكتوراه الممنوحة إلى البكالوريوس  -3
 % .6نسبة درجات الدكتوراة الممنوحة إلى أعداد أعضاء ىيئة التدريس  -4
% وذلؾ مف خالؿ قياس الدخؿ الناتج لممؤسسة مقابؿ 2.25دخؿ المؤسسة  -5

باع إجمالى أعداد الييئة التدريسية، وىذا يوضح الحالة العامة لمجامعة ويعطى إنط
 عاـ عف البنية التحتية والتسييالت المتاحة لمطبة ولمييئة التدريسية.
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 Research% 01المؤشر الثانى: البحث العممى 
 وتحتوى ىذه الفئة عمى ثالث مؤشرات ىى:    
%: ىو المؤشر الرائد فى التصنيؼ واألكثر تأثيرًا، 18سمعة الجامعة بحثيًا  -1

 ا البحثى بيف نظرائيا.يعكس سمعة الجامعة فيما يخص تميزى
%: الدخؿ الناتج عف البحث مقابؿ أعداد أعضاء ىيئة 6العائد مف البحث  -2

التدريس، فالدخؿ مؤشر جدلى يتأثر طبقا لمسياسة المحمية واألوضاع االقتصادية، 
والدخؿ أمر حاسـ لتطوير بحوث الجامعات المصنفة فى الصؼ األوؿ عالميًا، 

ة مادية أكثر مف البحوث فى مجاؿ العموـ االجتماعية البحوث العممية تكوف ذات قيم
 واإلنسانية.

%: يتـ ذلؾ مف خالؿ معرفة عدد األوراؽ المنشورة لكؿ باحث 6إنتاجية البحث  -3
، وكذلؾ حجـ Elsevierفى المجالت األكاديمية المفيرسة بواسطة، قاعدة بيانات 

بحاث المنشورة فى الجامعة، ىذا يعطى فكرة عف قدرة المؤسسة لمحصوؿ عمى األ
 المجالت المحكمة.

 citations% 01المؤشر الثالث: االستشهادات 
ينظر مؤشر التأثير البحثى إلى دور الجامعات فى نشر المعرفة واألفكار      

الجديدة، لمعرفة التأثير البحثى يتـ التقاط عدد المرات التى يشار فييا إلى عمؿ 
لعالمى، فاالستشيادات توضح مدى مساىمة منشور مف قبؿ الجامعة عمى المستوى ا
 كؿ جامعة فى مجموع المعرفة اإلنسانية.

 international outlook% 5.7المؤشر الرابع: النظرة الدولية 
 وتضـ ثالث مؤشرات ىى:     

 %.2.5نسبة الطمبة األجانب إلى المحمييف  -1
 %.2.5نسبة األساتذة األجانب الى المحمييف  -2

عة عمى جذب الطالب والخريجييف والجامعات األخرى مف كؿ وذلؾ ألف قدرة الجام
 أنحاء العالـ ىو مفتاح نجاحيا عالميًا.

%: إف المؤشر الثالث يحسب نسبة األبحاث المنشورة فى 2.5التعاوف الدولى  -3
مجالت والتى أسيـ فييا دوليًا مؤلؼ واحد عمى األقؿ، والتى حازت عمى مكافآت 

 دولية.



062 

 industry% 9.7ئد من الصناعة )تحويل المعرفة( المؤشر الخامس: العا
income  

وىى قدرة الجامعة عمى مساعدة الصناعة مف خالؿ االبتكارات واالختراعات،      
والتى أصبحت ميمة أساسية لمجامعة العالمية المعاصرة، وتسعى ىذه الفئة لتحويؿ 

قارنة بأعداد المعرفة عف طريؽ تحديد مقدار دخؿ بحوث الجامعة مف الصناعة م
أعضاء ىيئة التدريس فى ىذا المجاؿ، ىذه الفئة تشير إلى مدى استعداد الشركات 
لمدفع مقابؿ البحوث، ومدى قدرة الجامعة عمى استقطاب التمويؿ فى السوؽ التجارى 

 التنافسى، وىذا مؤشر مفيد عف جودة التعميـ فى الجامعة.
 ف النسبية لكؿ منيا( يبيف معايير تصنيؼ التايمز واألوزا1جدوؿ )

 المؤشر المعيار م
الوزن 
 النسبى

 %11 سمعة الجامعة أكاديميا   %03التدريس  1

 %5.1 نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس

 %1... نسبة درجات الدكتوراه الممنوحة الى البكالورويس

نسبة درجات الدكتوراه الممنوحة إلى أعداد أعضاء 
 معةهيئة التدريس بالجا

6% 

دخل الجامعة مقابل إجمالى أعداد أعضاء هيئة 
 التدريس

...1% 

 %11 سمعة الجامعة بحثيا   %03البحث العلمى  .

 %6 العائد من البحث مقابل أعداد هيئة التدريس

 %6 انتاجية البحث

االستشهادات العلمية  0
03% 

عدد المرات التى يشار فيها الى عمل منشور من قبل 
 عة على المستوى العالمىالجام

03% 

 %1.. نسبة الطلبة األجانب إلى المحليين %5.1النظرة الدولية  5

 %1.. نسبة األساتذة األجانب إلى المحليين

نسبة األبحاث المنشورة للجامعة التى أسهم فيها 
 مشاكرون من دول أخرى

..1% 

العائد من الصناعة  1
..1% 

الصناعة مقارنة مقدار دخل بحوث الجامعة من 
 بأعداد أعضاء هيئة التدريس

..1% 

Source: http://www.timeshighereducation.com 
 النقد الموجه لتصنيف التايمز -9

الذى وعد بمزيد مف الشفافية والدقة واألحكاـ   the timesإف تصنيؼ التايمز      
يجية، ، معرض لموقوع فى مشكالت من2229بعد انفصالو عف مؤسسة كيواس عاـ 

فالنظاـ المتبع فيو يغرى المشاركيف بالتالعب بالبياناػت وذلؾ مف خالؿ طرؽ مختمفة 
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منيا التالعب فى ميزانية الجامعة ليظير أف كمفة تعميـ الفرد فى الجامعة عالية، أو 
 .(1)أف الدخؿ الذى حصمتو الجامعة مقابؿ جيودىا البحثية مرتفعاً 

حوث كؿ عضو مف أعضاء ىيئة التدريس كما أف االستشياد المرجعى بب     
% مصدره قاعدة بيانات المؤشرات األساسية لمعموـ التى 22بالجامعة والذى يأخذ وزف 

والواليات المتحدة األمريكية، ومف الواضح أنيا  (ISI)تنتجيا مؤسسة طومسوف العممية 
 .(2)ال تزاؿ لصالح جامعات البمداف الناطقة باالنجميزية

حديثة العيد  –تصنيؼ أعطى أىمية لمبحث العممى، وجامعاتنا العربية كما أف ال     
وميمتيا الرئيسة تأىيؿ الكوادر البشرية، وىى جامعات تعميمية فى المقاـ األوؿ  –

% ىـ مف طالب الدراسات 12% مف طالبيا و92يشكؿ طمبة مرحمة البكالوريوس
ات بحثية يشكؿ طمبو الدراسات العميا، بينما توصؼ جامعات العالـ المتقدـ بأنيا جامع

 .(3)% مف مجموع طالبيا52العميا بنسبة 
كما تعتمد معايير جودة التعميـ فى ىذا التصنيؼ مف خالؿ قياس قدرة الجامعة      

عمى جذب الطالب وأعضاء ىيئة التدريس الدولييف)األجانب(، ونتيجة استطالع رأى 
فى الجامعة، وىى معايير تعتمد  حوؿ البيئة التعميمية Thomson Reutersوكالة 

إلى حد كبير عمى السمعة والرؤية الذاتية واالنطباع الشخصى الخاضع غالبًا لتأثير 
الدعاية واإلعالف والوسائؿ اإلعالمية المختمفة بشكؿ أكبر مف اعتمادىا عمى تقارير 

ية وسجالت ووثائؽ صادرة مف الجامعة نفسيا أو مف جية معتمدة تثبت فعالية العمم
 .(4)التعميمية داخؿ الجامعة

 المحور الثانى: طبيعة رأس المال الفكرى 
وسوؼ يتناوؿ ىذا المحور مف البحث نشأة رأس الماؿ الفكرى وتطور مفيومو      

ودوافع االىتماـ بو فى الجامعات المصرية، وكذلؾ مكوناتو الثالثة البشرية والييكمية 
 والعالئقية، وذلؾ عمى النحو التالى.
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 أواًل: تطور مفهوم رأس المال الفكرى     
ـ، حيف أشار محمموف 1958إف مصطمح الرأسماؿ الفكرى استخدـ ألوؿ مرة سنة      

ماليوف فى سياؽ وصفيما لتقويمات سوؽ األسيـ لمعديد مف الشركات الصغيرة 
يطمؽ المعتمدة فى أعماليا عمى العمـ، وأشارا إلى أف أعماؿ تقويميا لألسيـ يجوز أف 

عميو مصطمح العالوة الفكرية . ظمت الفكرة نائمة بعدىا حوالى ربع قرف مف الزماف، 
األمريكى، أف  Citicorpوىو رئيس سابؽ لبنؾ   Walter Wristonإلى أف ذكر 

 .(1)بنكو ومنظمات أخرى يمتمكوف رأسمااًل فكريًا ذا قيمة مالية ال يقيسو المحاسبوف 
ـ، إال أنو لـ يجسد 1958الرأسماؿ الفكرى كاف منذ رغـ أف استخداـ مصطمح      

 John Kennethـ، حيث استخدمو االقتصادى 1969كمفيوـ إال بحموؿ عاـ 
Galbraith   حيث أعتقد أف ىذا الشكؿ مف الرأسماؿ يعتبر أكثر مف مجرد أصوؿ

ثابتة، ولكنيا تمتمؾ عنصر ديناميكى، وىو الذى يعطى قيمة مضافة عند تطبيقو فى 
فى إلقاء الضوء مف جديد عمى قيمة  Galbraithاع األعماؿ، وبذلؾ نجح قط

 .(2)األصوؿ غير الممموسة فى المنظمات
ومع تزايد االىتماـ باألصوؿ غير الممموسة، امتد االىتماـ برأس الماؿ الفكرى      

مف الشركات إلى المؤسسات العامة مثؿ الجامعات والمراكز البحثية عمى اعتبار أف 
امعات ىى الممثؿ المؤسسى الحاسـ والمسئوؿ عف اإلبداع، فاألصوؿ غير الج

الممموسة ىى أصوؿ رئيسة تمتمكيا الجامعات وتؤثر عمى جودة التعميـ بشكؿ مباشر، 
 . (3)وىذا بدوره مسئوؿ عف تحقيؽ الميزة التنافسية

 يرغ الموجودات عمى يطمؽ مصطمح الفكرى الماؿ رأس بأف القوؿ يمكف وىنا      

 داخؿ توجد التى العقمية والقدرات والخبرات والميارة المعمومات تضـ والتى الممموسة

 بمزايا تتمتع المنظمة تجعؿ التى – المضافة القيمة توليد أجؿ مف تتضافر والتى المنظمة

 تعزز وبالتالى وأرباحيا السوقية حصتيا مف يزيد مما المنظمات باقى عف تميزىا تنافسية

 (4)والديناميكية. التغير الكثير العالمى المحيط ضمف واالستمرار والنمو البقاء عمى قدرتيا
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كما ُيعرؼ رأس الماؿ الفكرى فى الجامعة عمى أنو " مجموعة مف أعضاء ىيئة 
التدريس فى الجامعة لدييـ قدرات متميزة ومتنوعة ومعارؼ ورؤية لمستقبؿ جامعتيـ، 

ث التكيؼ السريع مع تغيرات البيئة الداخمية يمكف تحويميا إلى معرفة تنظيمية إلحدا
 ( 1)والخارجية وتحقيؽ البقاء والنمو والمنافسة".

 ثانيًا: دوافع االهتمام برأس المال الفكرى فى الجامعات
 (2)تتنوع أسباب االىتماـ برأس الماؿ الفكرى داخؿ الجامعات ما بيف:      

عالى عمى المستوى القومى ثـ مواجية المنافسة الشرسة بيف مؤسسات التعميـ ال -1
قميميًا  عمى المستوى اإلقميمى والدولى وذلؾ لتحقيؽ مكانة تنافسية الئقة داخميًا وا 

 ودوليًا.
ىذا إلى جانب سعى غالبية المؤسسات الجامعية اليـو إلى تعظيـ عوائدىا  -2

االقتصادية، حيث أف االتجاىات الحديثة فى إدارة المؤسسات الجامعية جعمت مف 
أحد األىداؼ اليامة، فالجامعات  –عمى أقؿ تقدير  -يؽ االكتفاء االقتصادىتحق

الحكومية واألىمية ال تزاؿ مؤسسات غير ىادفة لمربح إال أف ىذا ال يجب أف يتعارض 
مع سعى تمؾ المؤسسات لتحقيؽ عوائد اقتصادية تمكنيا مف تقميؿ حجـ الدعـ 

ممية االرتقاء بما تقدمو مف خدمات المطموب مف الحكومات أو يساعدىا عمى تمويؿ ع
 تعميمية وبحثية.

شباع طموح األعضاء. -3  البحث عف المكانة العممية المرموقة وا 
 ثالثًا: مكونات رأس المال الفكرى

توجد تقسيمات عديدة تناولت عناصر ومكونات رأس الماؿ الفكرى فى الجامعات      
فى الجامعة يتكوف مف أربعة ( وآخروف أف رأس الماؿ الفكرى  Siboniحيث يرى ) 

 (3)فئات رئيسة وتشمؿ: 
، ويشير إلى كؿ تدفقات Information Capitalرأس الماؿ المعموماتى  - أ

 المعمومات واألنظمة المعموماتية والمعرفة التشاركية والمعرفة الرسمية لمجامعة.
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: ويشير إلى  مؤتمؼ مف Organizational Capitalرأس الماؿ التنظيمى  - ب
 والثقافة والقيادة وعمؿ الفريؽ. التخطيط

: ويشير إلى مستوى الثقة التى Relational Capitalرأس الماؿ العالقاتى.  - ج
 تتمتع بو الجامعة والعامميف بيا، وقوة وجود عالقاتيـ مع أصحاب المصالح.

: ويشير إلى مجموع المعرفة، الميارات، Haman Capitalرأس الماؿ البشرى  - د
 ا العامميف فى الجامعة فى زمف محدد.والمواىب التى يمتمكي

( أف رأس الماؿ الفكرى فى الجامعة يشير إلى  Tejada & Ramirezكما يرى )  
كؿ األصوؿ غير الممموسة، ويشمؿ: العمميات والقدرة عمى االبتكار، براءات 
االختراع، والمعرفة الضمنية ألعضائيا، وقدراتيـ، ومياراتيـ، ومواىبيـ، باإلضافة إلى 

  :(1)ىى أشكاؿ ثالثة ويتخذ عتراؼ المجتمع بالجامعة، وشبكة عالقاتيا وتحالفاتيا،ا
 الضمنية المعرفة مجموع إلى ويشير : Human Capital البشرى الماؿ رأس - أ

 التى الخدمة( عماؿ اإلدارة، المديريف، الباحثيف، )األساتذة، بالجامعة لمعامميف والصريحة

 فى المتضمنة اإلضافية والعمميات الرسمى وغير لرسمىا التعميـ خالؿ مف اكتسابيا تـ

 أنشطتيا.
 الصريحة المعرفة إلى ويشير : Structural Capital الييكمى: الماؿ رأس - ب

دارة ونقؿ لنشر الداخمية بالعمميات المرتبطة  ويمكف بالجامعة، والعممية التقنية المعرفة وا 

 إلى: تقسيمو
 التنظيمى الماؿ رأس Organizational Capital: العالقة ذات البيئة إلى ويشير 

 المؤسسة وثقافة التنظيمى، الروتيف اإلدارة، البحث، بيف التفاعؿ مف المستمدة بالعمميات

 المعمومات. نظـ ومجاؿ والجودة، الداخمية، واإلجراءات وقيميا،
 التكنولوجى الماؿ رأس Technological Capital: المصادر إلى ويشير 

 والسجالت، والببميوجرافية، الوثائقية المصادر مثؿ الجامعة فى متاحةال التكنولوجية

 البيانات...الخ. وقواعد البرمجيات، التراخيص، االختراع، براءات التقنية، التطورات
 مف واسعة مجموعة إلى ويشير :Relational Capital العالقاتى الماؿ رأس - ت

 األكاديمييف، غير والشركاء امعةالج بيف والمؤسسة والسياسية االقتصادية العالقات

 كما عامة، والمجتمع المحمية، والحكومة لمربح، اليادفة غير والمنظمات والمشروعات،
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 فييا... والموثوقية وجاذبيتيا، ، صورتيا : الجامعة عف اآلخريف تصور إلى أيضاً  تشير

 الخ.
 فى جامعىال التعميـ وضع يمكف الفكرى الماؿ رأس مكونات تصنيؼ ضوء وفى     

  (1) التالى: النحو عمى واستثماره تنميتو نحو وسعيو الفكرى، مالو رأس سياؽ
 الشباب إعداد نحو بسعييا عامة بصفة الجامعات تيتـ حيث :البشرى المال رأس - أ

 فى العامميف احتياجات تمبى فالجامعة العمؿ، سوؽ متطمبات لمواجية والبنات البنيف مف

 ينصب تقدمو الذى التدريب أف عمى لمتأكيد جاىدة شعىت كما الحياة، مناحى مختمؼ

 الالزمة والميارات الضرورية المعرفة إكتساب عمى العامميف ومساعدة المنافسة عمى

 ولكى ، وقت وأقصر كمفة وأقؿ مجيود بأقؿ المطموبة والمعايير بالمستوى أعماليـ ألداء

 وتشجع البحوث عمى يرةكب أىمية تضع الشأف ىذا فى أىدافيا كامؿ الجامعة تحقؽ

 تخصصاتيـ. فى نوعية بحوث إجراء فى المشاركة عمى التدريس ىيئة أعضاء
 النظاـ ويتضمف الكميات مف مجموعة مف الجامعة تتكوف :الهيكمى المال رأس - ب

 ، المكتبة مثؿ تسييالت بيا البحثية واألنشطة لمتدريس، التحتية البنية لدعـ األساسى
 والمعامؿ. المعمومات، وتكنولوجيا

 تحت مصادرىا الجامعة تضع أف المفترض مف أنو حيث :العالقات مال رأس - ج

 والقادريف المختمفة التنمية مبادرات فى المشاركيف الخارجيف المصمحة أصحاب تصرؼ

 التدريس أف مبدأ عمى العممية ىذه وتعتمد بيا. الموجودة الخبرات مف االستفادة عمى

 والمجتمع، والمعامؿ المحاضرات قاعات بيف لديناميكىا التفاعؿ يضـ أف يجب الجامعى

 الجامعات بيف المتبادلة والثقة الخارجية الجامعة عالقة العالقات ماؿ رأس يتضمف كما

 السموؾ. ومعايير األخرى، المجتمع ومؤسسات
المحور الثالث: واقع منظومة البحث العممى بالجامعات المصرية وفق تصنيف 

 التايمز
التايمز البريطانى إلى ترتيب الجامعات عمى مستوى العالـ، وذلؾ بعد ييدؼ تصنيؼ 

تقييـ أدائيا فى جميع وظائفيا األساسية؛ التعميـ، والبحث العممى، والتأثير البحثى ) 
 Industry، ونقؿ المعرفة )العائد مف الصناعة( Citationsاالستشيادات( 
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Income والسمعة الدولية ،International Out look ويمكف عرض موقع ،
جامعة فى العالـ حسب تصنيؼ التايمز  2522الجامعات العربية بيف أفضؿ 

 البريطانى فى آخر خمس سنوات لمتصنيؼ فى الجدوؿ التالى .
جامعة فى تصنيؼ  522يوضح ترتيب الجامعات العربية بيف أفضؿ  (2جدوؿ )

 ـ 2218 -2214 التايمز لمجامعات العالمية بيف عامى
 م311. م315. م316. م311. م315. الجامعة الدولة

جامعة الملك  السعودية
 عبدالعزيز

- .11-033 .31-.13 .31-.13 .31-.13 

 - - 133-531 - - جامعة الملك فهد

 013-031 - - - - جامعة المللك فيصل

 - - - - 013-031 جامعة القاضى عياض المغرب

الجامعة األردنية  األردن
 لوجياللعلوم والتكنو

- - - 531-133 011-533 

 133-531 133-531 - - - جامعة قطر قطر

جامعة األمارات  األمارات
 المتحدة

- - - - 011-533 

 013-031 013-031 - - - جامعة خليفة

 - - - - - - مصر

Source: http://www.timeshighereducation.com 
لعزيز بالقياس إلى غيرىا مف ويتضح مف الجدوؿ السابؽ تميز جامعة الممؾ عبدا

الجامعات العربية وذلؾ لحصوليا عمى مراكز متقدمة فى تصنيؼ التايمز خالؿ آخر 
ـ، حيث لـ تظير تمؾ الجامعة ضمف ترتيب أوؿ 2214خمس سنوات باستثناء عاـ 

جامعة عمى مستوى العالـ، بينما ظيرت ثالث جامعات عربية مرة واحدة خالؿ  522
التصنيؼ، وىى جامعة الممؾ فيصؿ، والتى ظيرت مرة واحدة  آخر خمس سنوات مف

ـ، وجامعة 2214ـ، وجامعة القاضى عياض والتى ظيرت مرة واحدة عاـ 2218عاـ 
جامعة  522ـ ضمف أوؿ 2218اإلمارات المتحدة والتى ظيرت مرة واحدة فقط عاـ 

ة مف عالميًا فى آخر خمسة إصدارات لمتصنيؼ، وبذلؾ تكوف ثماف جامعات عربي
( جامعة عمى مستوى العالـ 522خمس دوؿ مثمت الجامعات العربية  ضمف أفضؿ )

 وفقًا لتصنيؼ التايمز خالؿ آخر خمس سنوات .
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( يبيف تقييـ تصنيؼ التايمز لمجامعات العربية وأعمى خمس جامعات عالمية 3جدوؿ )
 ـ2218لعاـ 

الترتيب  الجامعة
 العالمى

العائد من  اداتاالستشه البحث العلمى التعليم
 الصناعة

السمعة 
 الدولية

 8610 6513 8811 8811 8111 1 جامعة أكسفورد

 8510 1.18 8511 8111 8.11 . جامعة كامبرديج

 5810 6516 8818 8611 8016 0 جامعة ستانفورد

معهد ماساتشوستس 
 للتكنولوجيا

5 8118 8.15 8818 1516 1813 

معهد كاليفورنيا 
 للتكنولوجيا

1 8511 851. 881. 111. 6.10 

 8.18 .551 8813 1610 511. 13.-31. جامعة الملك عبدالعزيز

 8115 1016 5111 013. 1810 013-031 جامعة الملك فيصل

الجامعة األردنية للعلوم 
 والتكنولوجيا

011-533 111. 511 8110 0618 6016 

 8811 1011 6.11 511. 1115 133-531 جامعة قطر

 8615 133 6110 811. 110. 013-031 جامعة خليفة

 8510 5515 6811 1118 .01. 533-011 جامعة اإلمارات المتحدة

 0818 0110 1.11 515 1515 133-631 جامعة بنها

     Source: http://www.timeshighereducation.com    
ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ، ظيور ست جامعات عربية ألوؿ مرة ضمف أعمى 

ـ، منيـ جامعتاف 2218جامعة فى تصنيؼ التايمز لمجامعات العالمية لعاـ ( 522)
سعوديتاف، وىى جامعة المممؾ عبدالعزيز، وجامعة الفيصؿ، باإلضافة إلى جامعتاف 
مف األمارات، وىما جامعة جامعة خميفة، وجامعة األمارات المتحدة، فى حيف مثمت 

األردف بجامعة واحدة فقط، وىى قطر جامعة واحدة وىى جامعة قطر، ومثمت دولة 
الجامعة األردنية لمعموـ والتكنولوجيا، فى حيف لـ تظير أى جامعة مصرية ضمف 

( جامعة عمى مستوى العالـ، وجاءت جامعة بنيا لتحتؿ الترتيب األوؿ 522أفضؿ )
ـ، حيث حققت المركز 2218عمى الجامعات المصرية فى تصنيؼ التايمز لعاـ 

( جامعة عمى مستوى العالـ، ويعد ذلؾ الترتيب متأخرًا بالقياس 822( مف أوؿ )621)
 إلى أفضؿ الجامعات عربيًا وعالميًا. 

كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ تميز جامعة قطر فى معيار السمعة الدولية عمى      
ـ، 2218جامعة ستانفورد األمريكية المصنفة الثالثة عالميًا فى تصنيؼ التايمز لعاـ 

يد ماساتشوستس لمتكنولوجيا ومعيد كاليفورنيا لمتكنولوجيا، والمذاف احتال وأيضًا مع
ـ، وكذلؾ التميز الواضح لجامعة الممؾ 2218الترتيب الرابع والخامس عالميًا عاـ 
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فيصؿ، وجامعة الممؾ عبدالعزيز، وجامعة خميفة، وجامعة اإلمارات المتحدة عمى 
ية، والذى يعكسو نسبة الطالب األجانب أفضؿ جامعات العالـ فى مؤشر السمعة الدول

إلى المحمييف، وكذلؾ نسبة األساتذة األجانب إلى المحمييف، ىذا باإلضافة إلى نسبة 
األبحاث المنشورة لمجامعة التى أسيـ فيو مشاركوف مف دوؿ أخرى، مما يدؿ عمى 
ؿ تفوؽ تمؾ الجامعات عمى غيرىا فى القدرة عمى استقطاب الكفاءات مف رأس الما

 البشرى واستثمارىا عمى النحو األمثؿ .
ويشمؿ معيار السمعة الدولية عمى مؤشر نسبة عدد الطالب األجانب، والذى      

%( فى 42ـ، كما بمغ ذلؾ المؤشر نسبة )2218%( فى جامعة قطر عاـ 43يمثؿ )
جامعة الفيصؿ السعودية، وىى نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بنسبة الطالب األجانب فى 

%( مف نفس العاـ، ونسبة الطالب 42امعة أكسفورد األولى عالميًا، والتى بمغت)ج
%(، ونسبة الطالب األجانب أيضًا 37األجانب فى جامعة كامبرديج، والتى بمغت )

، بينما ظير التميز (1)%( فى نفس العاـ23فى جامعة ستانفورد، والتى بمغت )
ردنية لمعموـ والتكنولوجيا فى مؤشر الواضح لجامعة الممؾ عبدالعزيز، والجامعة األ

االستشيادات العممية مقتربة مف النسب العالمية فى تمؾ المؤشر، والذى يعكس عدد 
المرات التى يشار فييا إلى عمؿ منشور مف قبؿ الجامعة عمى المستوى العالمى مما 
يدؿ عمى الحرص المستمر مف قبؿ تمؾ الجامعات عمى النشر العممى الدولى فى 

مجالت المصنفة عالميًا، ويمكف عرض موقع الجامعات المصرية بيف أفضؿ ال
ـ، 2218( جامعة عمى مستوى العالـ حسب تصنيؼ التايمز البريطانى لعاـ 1222)

وذلؾ وفقًا لدرجات التقييـ الذى حصمت عمييا كؿ جامعة فى مؤشرات التصنيؼ كما 
 يبينو الجدوؿ التالى .
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جامعات المصرية وفقًا لمعايير التايمز البريطانى ( يوضح ترتيب ال4جدوؿ )
 ـ2218لمجامعات العالمية لعاـ 

الترتيب  الجامعة 
 العالمى

البحث  التعليم
 العلمى

العائد من  االستشهادات
 الصناعة

السمعة 
 الدولية

 0818 0110 1.11 515 1515 133-631 جامعة بنها 

 5010 05 6510 511 1113 133-631 جامعة بنى سويف

 5610 .011 6011 515 .111 133-631 جامعة كفر الشيخ

 5015 5311 .181 118 1611 133-631 جامعة المنصورة

 5111 0110 6813 516 1516 133-631 جامعة قناة السويس

 5515 5315 515. 1310 1110 1333-131 جامعة اإلسكندرية

 0511 .011 0113 1.11 1810 1333-131 جامعة القاهرة

 0815 0513 0311 .51 1016 1333-131 ة الفيومجامع

 5016 0510 0118 511 1111 1333-131 جامعة سوهاج

 5315 0511 611. .51 0.11 1331+ جامعة طنطا

 0611 0111 1515 115 1516 1331+ جامعة عين شمس

 5615 0511 1.16 115 1010 1331+ جامعة األزهر

 5510 0513 1818 .51 1511 1331+ جامعة أسيوط

 .531 0510 1515 511 1115 1331+ جامعة حلوان

 06 0616 1111 515 1015 1331+ جامعة المنوفية

 5516 0511 .101 5 1510 1331+ جامعة المنيا 

 5511 0511 .01. 511 1315 1331+ جامعة ج. الوادى

 0115 0513 1115 .51 1.18 1331+ جامعة الزقازيق

     Source: http://www.timeshighereducation.com         
ويتضح مف الجدوؿ السابؽ مدى تبايف النسب التى حصمت عمييا الجامعات المصرية 
فى كؿ مؤشر مف مؤشرات التصنيؼ، واحتمت جامعة بنيا المركز األوؿ بيف 

ـ، وتعد تمؾ المرة ىى األولى التى 2218الجامعات المصرية فى تصنيؼ التايمز لعاـ 
معة بنيا فى تصنيؼ التايمز منذ انشائو، وعمى الرغـ مف ذلؾ تبوأت تظير فييا جا

المركز األوؿ عمى غيرىا مف الجامعات المصرية األخرى، وتتساوى مع جامعة بنيا 
فى نسبة تحقيؽ معايير التصنيؼ ككؿ جامعة بنى سويؼ، وكفر الشيخ، والمنصورة، 

مؾ الجامعات عمى تطبيؽ وقناة السويس، وىذا يدؿ عمى الحرص المستمر مف قبؿ ت
 معايير الجودة بما يحقؽ مؤشرات تصنيؼ التايمز مجتمعة.

كما يالحظ مف الجدوؿ السابؽ تفوؽ جامعة القاىرة عمى غيرىا مف الجامعات      
( فى ذلؾ 12,1المصرية األخرى فى معيار البحث العممى، حيث بمغت نسبة )

يًا، ومقدار العائد مف البحث مقابؿ المعيار، والذى يعكسو كؿ مف سمعة الجامعة بحث
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، ىذا باإلضافة إلى اإلنتاجية البحثية لمجامعة، ثـ تمييا 
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جامعة اإلسكندرية، وحققت جامعة المنيا أقؿ قيمة فى ذلؾ المؤشر بالنسبة لغيرىا مف 
 الجامعات األخرى .

عف غيرىا مف الجامعات المصرية  ىذا باإلضافة إلى تفوؽ جامعة قناة السويس     
( فى ذلؾ المعيار، والذى يعكسو 69,2األخرى فى معيار االستشيادات، بنسبة بمغت )

عدد المرات التى يشار فييا إلى عمؿ منشور مف قبؿ الجامعة عمى المستوى العالمى، 
مما يدؿ عمى حرص الجامعة عمى النشر العممى الدولى فى المجالت المصنفة عالميًا 
ذات التأثير المرتفع مقارنة بغيرىا مف الجامعات المصرية األخرى، كما يتضح أيضًا 

( 42,7تميز جامعة االسكندرية فى معيار العائد مف الصناعة، حيث بمغت النسبة )
فى ذلؾ المعيار، والذى يعكسو مقدار دخؿ بحوث الجامعة مف الصناعة مقارنة بأعداد 

مى قدرة الجامعة عمى نقؿ المعرفة قياسًا إلى غيرىا أعضاء ىيئة التدريس، وىذا يدؿ ع
مف الجامعات المصرية األخرى، كما يالحظ أيضًا تفوؽ جامعة األزىر فى معيار 

( عمى 46,3( و)46,7السمعة الدولية، تمييا جامعة كفر الشيخ، حيث بمغتا النسبة )
 التوالى مقارنة بغيرىما مف الجامعات المصرية .   

عيار السمعة الدولية عمى مؤشر نسبة الطالب األجانب والذى يمثؿ ويشتمؿ م     
وىى نسبة مرتفعة إذا  (1)ـ،2218%( فى كؿ مف جامعة األزىر، وجامعة بنيا لعاـ 5)

إذا ما قورنت بنسبة الطالب األجانب فى غيرىا مف الجامعات المصرية، ولكف تعد 
لـ فى تصنيؼ التايمز لعاـ تمؾ النسبة ضئيمة جدًا إذا ما قورنت بأفضؿ جامعات العا

% فى جامعة أكسفورد وىى األولى عالميًا، وىذا 42ـ، حيث بمغت النسبة 2218
ينطبؽ أيضًا عمى جميع مؤشرات التصنيؼ، حيث حققت الجامعات المصرية مراتب 

 متدنية مقارنة بالجامعات العالمية األخرى .
تطوير البحث العممى المحور الرابع: متطمبات استثمار رأس المال الفكرى فى 

 بالجامعات المصرية وفق تصنيف التايمز
ويستعرض ىذا المحور متطمبات استثمار رأس الماؿ الفكرى فى تطوير المنظومة      

البحثية بالجامعات المصرية الحكومية بما يتواكب مع مؤشرات تصنيؼ التايمز 
 النحو اآلتى : البريطانى، وذلؾ وفؽ متطمبات بشرية، وىيكمية، وعالئقية عمى
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متطمبات استثمار رأس المال الفكرى لتطوير البحث العممى بالجامعات المصرية أواًل: 
 عمى المستوى البشرى

إف فكرة االستثمار فى تنمية الموارد البشرية تقـو عمى أساس أف ىناؾ عالقة      
معية ومف ايجابية بيف االستثمار فى التنمية وبيف تحقيؽ جودة مخرجات المؤسسة الجا

ثـ تحقيؽ التميز والتصنيؼ المحمى واإلقميمى والعالمى ومف ثـ زيادة دخؿ الفرد 
والمجتمع )أى أنو كمما زاد االستثمار فى رأس الماؿ البشرى كمما زاد جودة أداء األفراد 

  (1)والمؤسسات، كمما زاد الدخؿ سواء عمى مستوى المجتمع أو مستوى الفرد(.
 ؿ الفكرى داخؿ المؤسسة الجامعية مف خالؿ العناصر التالية:ويمكف تكويف رأس الما

 استقطاب الكفاءات  – 0
إف استقطاب العناصر المتميزة يضمف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة، فالتدقيؽ فى      

اختيار العناصر المرشحة لشغؿ وظائؼ الييئة المعاونة وأعضاء ىيئة التدريس 
ظيؼ القدرات التنافسية بوضع األسس بالجامعة يسيـ فى قضية بناء وتنمية وتو 

السميمة لتحديد مواصفات وخصائص األفراد المطموبيف بعناية، ىذا إلى جانب ضرورة 
التأكد مف توافؽ التكويف الفكرى، والنفسى والمعرفى لألشخاص المرشحيف مع متطمبات 

ة ىذه الوظائؼ، مف خالؿ تنمية وسائؿ ومعايير فحص المتقدميف لمعمؿ فى المفاضم
 (2)بينيـ الختيار أكثر العناصر توافقًا مع احتياجات المؤسسة . 

 صناعة رأس المال الفكرى -9
تسعى العديد مف الجامعات الرائدة إلى تعزيز تنافسيتيا فى السوؽ األكاديمى      

العالمى مف خالؿ تبنى برامج وسياسات إلدارة التنمية المينية والتقدـ الوظيفى 
يس بيدؼ تحسيف جودة رأس الماؿ الفكرى، ىذا باإلضافة إلى ألعضاء ىيئة التدر 

توفير بيئة مالئمة وزيادة عدد الباحثيف الموىوبيف وأعضاء ىيئة التدريس ذوى 
الكفاءات العالية، والذيف يمثموف جوىر القدرة الفكرية والبشرية لمجامعة، وتمثؿ " الحرب 

نتيا الشركات الغربية فى آواخر التى أعم  "The war for talentمف أجؿ الموىبة " 
التسعينات دفاعًا قويًا بالنسبة لمجامعات التى تجد مف الصعوبة أف تحيا وتتنافس فى 
اقتصادات اليوـ، كما تواجو الجامعات الرائدة تحديًا لتصبح  مف رواد التنمية 
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لذا التكنولوجية والعممية فى االقتصاد العالمى، وعناصر ضماف لكينونتو االجتماعية 
  Talent Managementتعتمد بشكؿ أساسى عمى اتباع منيجية إدارة الموىبة 

بيدؼ زيادة الدافعية لمتنمية المينية، والتعرؼ عمى ودعـ رأس الماؿ البشرى ذو 
 القدرات العالية وذلؾ مف خالؿ مرحمتيف: األولى، تشخيص وتطوير الموىبة 

Diagnosing and Developing talent   خمؽ البيئة المالئمة )التدريب والثانية
التى تسيـ فى تعدد   training and Hipo – infrastructureوالبيئة التحتية ( 

فى فضاء واسع   customers for talentالمواىب وتحديد مالمح الموىبة واثرائيا 
  (1)مف المواىب المتنوعة .

 تنشيط رأس المال الفكرى -0
لفاعؿ فى رأس الماؿ الفكرى بالجامعات البد مف ولممحافظة عمى االستثمار ا     

 (2)اتباع الخطوات اآلتية: 
 تبنى سياسات واضحة الستقطاب الكفاءات والقدرات المتميزة . - أ

رفع مستوى الطموح الشخصى لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى االرتقاء   - ب
ىيئة تدريس بأنفسيـ تدريسيًا وبحثيًا مف خالؿ ايجاد برامج وآليات استضافة أعضاء 

متميزيف ومعروفيف عمميًا بيدؼ االطالع عمى تجاربيـ واالستفادة منيا مف خالؿ 
التعرؼ عمى العوامؿ المشكمة لتمؾ الطموحات الناجحة والعوامؿ المساعدة فى تحقيقيا 

. 
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى اإلبداع والتأليؼ والترجمة وطبع انتاجيـ   - ث

حفيزىـ عمى اإلنتاج العممى المرتبط بحاجات التخصص عمى نفقة الجامعة بيدؼ ت
 وحاجات المجتمع التنموية .

تمكيف أعضاء ىيئة التدريس مف متابعة نموىـ العممى مف خالؿ توفير وسائؿ  - ج
 البحث واالطالع عمى المعارؼ الجديدة عف طريؽ األجازات الدراسية وفرص التفرغ .

 جامعات العالمية لتبادؿ الخبرات .تبادؿ الزيارات بيف الجامعات المصرية وال - ح
االعتماد عمى اإلعالف لشغؿ وظائؼ أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ فى ضوء  - خ

 معايير أىميا التفوؽ والصفات الشخصية واالجتماعية .
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االلتزاـ الجاد مف قبؿ كؿ جامعة وقيادتيا بجودة نوعية معايير التقويـ الوظيفى  - د
 وظيؼ والتدريب .ومعايير المساءلة أو معايير الت

مراجعة ىيكؿ الرواتب لتحفيز الموارد البشرية وتنمية اىتماميا بالعمؿ حيث إف أىـ ما 
يعوؽ رأس الماؿ البشرى عف اإلبداع واالبتكار ىو عجزه عف تمبية احتياجاتو األساسية 
ومف ثـ قمقو المستمر عمى توفيرىا مما يتعارض مع متطمبات التفكير االبداعى ىذا 

عف ضرورة توفير المؤسسة لكؿ اإلمكانات التى يحتاجيا العامموف لمتفكير فضاًل 
 .(1)واإلبداع والبحث عمى أال يتحمؿ عضو ىيئة التدريس تكاليؼ إجراء أبحاثيـ 

تنمية جدارات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ذات العالقة المباشرة   - ذ
 بالمجاؿ المينى والبحثى و المجتمعى . 

متطمبات استثمار رأس المال الفكرى لتطوير البحث العممى بالجامعات ثانيًا: 
 عمى المستوى الهيكمى المصرية 

 ثقافة تنظيمية قائمة عمى إدارة اإلبداع   -0
وُتعرؼ الثقافة التنظيمية بأنيا مجموعة مف المظاىر العالمية والقيـ واالفتراضات      

اإلطار الذى يتـ تقييـ االتصاالت التى تنشأ مف تفاعالت أعضاء المؤسسة، وتمثؿ 
 . (2)التنظيمية وفقًا ليـ، والوسيمة لتيسير العمؿ الجماعى والفردى المستمر

وقدأكدت دراسة أنو يمكف قياس رأس الماؿ الفكرى لممؤسسة بداللة ثقافتيا      
ي التنظيمية، باعتبارىا النواة المركزية بيف رءوس األمواؿ التى تشكؿ رأس الماؿ الفكر 

لممؤسسة، كما أنيا أداة الربط وتحديد نقاط االتصاؿ الشبكى بيف كؿ مكوف مف 
 (3)مكونات رأس الماؿ الفكرى لممؤسسة كالتالى: 

حيث أف سمسمة القيـ والمعتقدات الجمعية ألفراد المؤسسة  رأس المال البشرى:  - أ
التنظيمية ال تقبؿ ىى التى تشكؿ ثقافتيـ، إذًا فالعالقة بيف رأس الماؿ البشرى والثقافة 

الجدؿ، فيى عالقة ثنائية، ألف كاًل منيما يتغذى عمى خصائص اآلخر، فالثقافة تتأثر 
بالقيـ والمعايير والمعتقدات التى تشكمت فى قمب العماؿ بالمؤسسة، والمصادر البشرية 
المجندة عمييا أف تقدـ تكيؼ عالى لفمسفة المؤسسة وثقافتيا، كما أف طريقة المعالجة 
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لتى يتـ التعامؿ بيا مع رأس الماؿ البشرى لممؤسسة ىى أحدى المناحى األساسية ا
 التى ُترى فييا الثقافة، وعادة ما يكوف مصدرىا المسئولوف عف المؤسسة .

إف الثقافة باعتبارىا المعرفة الضمنية التى تمتمكيا  رأس المال التنظيمى:  - ب
، فالثقافة متغير ينشأ مف العممية المؤسسة يجب أف تكوف جزء مف رأس ماليا الييكمى

التفاعمية المستمرة بيف األفراد والييكؿ المؤسسى أكثر مف كونو ينتج عف الييكؿ 
التنظيمى، لذا فالعالقة بيف رأس الماؿ البشرى والييكمى تصبح واضحة فى تكامميما 

 وتتضح ثقافة المؤسسة فى فمسفة العمؿ وأخالقيات المؤسسة.
تعد الثقافة اإلبداعية مصدر الميزة التنافسية المبنية  جى:رأس المال التكنولو  - ر

عمى المعرفة واالبتكار،  وتعد ثقافة اإلبداع كطريقة لمتفكير والعمؿ الذى يتولد ويقيـ 
القيـ واالتجاىات فى المؤسسة ويجعميا عرضة لمتأثير واتخاذ األفكار ودفع التغييرات 

اؿ، وىناؾ فرؽ بيف الثقافة التكنولوجية التى تؤدى إلى تحسينات تضمف التشغيؿ الفع
والثقافة االبتكارية، األولى تركز عمى تكييؼ األفراد لممتغيرات التكنولوجية، وتمثؿ ىنا 
العالقة بيف رأس الماؿ البشرى والتكنولوجيا، مما يجعميـ واعييف لحقيقة أف التكنولوجيا 

كبيرة، أما الثقافة اإلبداعية يتـ  الجديدة، وقيادة االستثمارات الجديدة تولد قيمة مضافة
تأسيسيا مف خالؿ إنشاء ىياكؿ مرنة وتطوير عقمية المؤسسات لمتجريب، وضخ جيؿ 
مف األفكار الجديدة لصالح الرغبة فى التغيير،  لذا يجب عمى المؤسسة معرفة كيؼ 
تظؿ الثقافة ىى النواة فى عالقاتيا مع العناصر األخرى لممؤسسة وفقًا لخصائص 

 ثقافة المبتكرة التى تتمحور حوؿ التكنولوجيا .ال
تحكـ الثقافة التنظيمية االتجاه الذى يتـ التفاعؿ بو مع  رأس المال التجارى: - ز

العمالء والوكالء والمكمفيف باألعماؿ اإلدارية، باعتبار أف الثقافة ىى البيئة أو المناخ 
الثالث، فالثقافة التنظيمية  أو الطريقة التى تحكـ العالقات مع العمالء وأعضاء الطرؼ

ىى المسئولة عف جعؿ األيديولوجيات والقيـ التى تؤمف بيا المؤسسة مرغوبة عند 
تقديـ الخدمات لمعمالء، وتتطمع الشركات إلى تطوير ثقافتيا التنظيمية مف أجؿ أف 
يكوف لدييا تأثير ايجابى عمى رضا العمالء، ويتـ ذلؾ مف خالؿ إدخاؿ تحسينات 

قة عمؿ أرباب المؤسسة وعالقتيـ مع بعضيـ البعض، وبيذا أيضًا تشكؿ عمى طري
 الثقافة مركزًا عصبيًا يبرر العالقات الشخصية والييكؿ التنظيمى وكؿ ما يحيط بو .
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إف ثقافة المؤسسة ليا عالقة بمدى إشباع حاجات  رأس المال االجتماعى: - س
المسئولية االجتماعية أو الطريقة التى تنتيجيا المؤسسة كعضو أصحاب المصمحة، ف

فى المجتمع تعكس القيـ الثقافية بيا، ويمكف االعتماد عمييا لقياس تأثير الثقافة عمى 
جميع قطاعات األعماؿ الناجحة، ويتطمب ذلؾ بذؿ الكثير مف أجؿ تعزيز القيـ 

 اعية المحيطة .والمعتقدات اإليجابية بيف المؤسسة والبيئة االجتم
 سياسات الممكية الفكرية  -9

تشير الممكية الفكرية عمومًا إلى إبداعات العقؿ اإلنسانى، حيث تحمى حقوؽ      
الممكية الفكرية إسيامات المخترعيف والمبدعيف عف طريؽ منحيـ حقوقًا عمى 

قوؽ البث إبداعاتيـ، وتشمؿ حقوؽ الممكية الفكرية األعماؿ العممية والفنية واألدبية وح
والتسجيؿ الصوتى ألداء الفنانيف وعروضيـ واالختراعات فى كافة مجاالت الجيد 
البشرى واالكتشافات العممية والتصميمات الصناعية والعالمات التجارية والعالمات 
الخدمية واألسماء التجارية واأللقاب والحماية ضد المنافسة غير العادلة، وكؿ الحقوؽ 

لنشاط الفكرى فى المجاالت الصناعية والعممية واألدبية والفنية، األخرى الناتجة مف ا
لمنح تعبير قانونى لحقوؽ  أولهماولمدوؿ قوانيف لحماية الممكية الفكرية لسببيف: 

المبدعيف والمبتكريف فى إبداعاتيـ وابتكاراتيـ بتوازف ضد المصمحة العامة فى 
زيز اإلبداع واالبتكار بغرض لتع وثانيهماالوصوؿ إلى اإلبداعات واالبتكارات، 

 (1)المساىمة فى التنمية االجتماعية واالقتصادية .
فى جينيؼ عاـ  WIPOومف ىنا ُأنشئت المنظمة العالمية لمممكية الفكرية      
ـ  كوكالة خاصة فى الواليات المتحدة األمريكية ىدفيا تشجيع النشاط اإلبداعى 1967

العالـ وشجعتيا حكومة الواليات المتحدة األمريكية لتعزيز حماية الممكية الفكرية حوؿ 
لتتعيد بميمة تيسير حماية براءات االختراع عالميًا، ونتج عف ذلؾ توقيع معاىدة 

ـ،  ودخمت تمؾ المعاىدة حيز 1972فى واشنطف   PCTالتعاوف بشأف البراءات
اجـ المتعددة ـ، وساىمت فى التقميؿ مف شأف األبحاث المتكررة والتر 1978التنفيذ عاـ 

 (2)المطموبة مف قبؿ القوانيف والموائح المحمية المتعمقة بمنح براءات االختراع. 
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إف قدرة الدوؿ عمى ادارة الممكية الفكرية بيا، والتى تتمثؿ فى عدد براءات      
االختراع الممنوحة لمواطنييا، والقدرة عمى استثمار التكنولوجيا المتضمنة فى براءات 

ف خالؿ العائدات والتراخيص العممية تعتبر مصدرًا لتمتع اقتصاديات الدوؿ االختراع م
المتقدمة بالميزات التنافسية، إيمانًا منيا بأف أنشطة البحث والتطوير ىى وقود اإلبداع 
التكنولوجى، وىى القوة الدافعة لمتنمية الصناعية عمى مستوى العالـ، كما تعتمد 

تى تحكـ تطور الدوؿ عمى امتالؾ القاعدة التكنولوجية مؤشرات العمـ والتكنولولجيا ال
ومدى اتاحية المصادر البشرية البارعة، وعدد المقاالت العممية والتقنية المنشورة، 
والقدرة عمى التطبيؽ الصناعى لبراءات االختراع، وىذا باإلضافة إلى العالمات 

 (1)التجارية.
دراكًا ألىمية حماية الممكية الفكرية      ألبحاث الجامعة فى ظؿ عصر تتسيده  وا 

الشركات عالية التكنولوجيا وكثيفة المعرفة، اعتمدت جامعات الدوؿ المتقدمة سياسات 
تسويؽ ونقؿ التكنولوجيا وتوفير مناخ جاذب لمشركات الناشئة، بما يسمح بتحسيف 
العالقات بيف الجامعات والمؤسسة البحثية األخرى والشركات الصناعية وقطاع 

عماؿ، وتشجيع رأس الماؿ المغامر لنإنفاؽ عمى البحث والتطوير، واتخذت مف األ
حاضنات األعماؿ وحدائؽ العمـ والتكنولوجيا قاعدة معرفية لتحقيؽ أىداؼ التنمية 

 (2)المجتمعية، وتطوير القيمة المضافة لممخرجات التكنولوجية لكى تظؿ دواًل تنافسية.
 النشر العممى الدولى  -0

اف ىناؾ فائدة مف القياـ بالبحث العممى ومف نشر نتائجو فى رسائؿ إذا ك     
وأطروحات وفى دراسات وتقارير وكتب ومراجع فردية أو جماعية، فإف ىذه الفائدة 
تبقى محدودة األثر مالـ يتـ نشر نتائجو فى دوريات واسعة االنتشار، ومف خالؿ 

الؿ نشر نتائج البحث العممى تسجيؿ براءات االختراع فى المؤسسات المعنية، فمف خ
بالوسائؿ المتاحة يمكف أف تتـ إعادة البحث فى سياقات أخرى أو مع عينات أخرى 
لمعرفة مدى تعميـ النتائج واإلسياـ فى التقدـ المعرفى، واالستفادة مف نتائج البحث 

رساء ىذه الممارسات عمى المعرفة الموثوق ة، لتطوير التطبيقات والممارسات المينية، وا 
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وقد أخذت بيذا المعنى مبادرات تعنى بترتيب جامعات مختمؼ دوؿ العالـ بناء عمى 
 (1)اإلنتاجية البحثية ليذه الجامعات وبأثر البحوث التى تجرييا عمى تقدـ المعارؼ . 

% مف نقاط 122فقد اعتمد ترتيب شنغياى لمجامعات العالمية عمى إعطاء      
بحث العممى بمختمؼ أوجييا، وتتمثؿ ىذه المؤشرات الترتيب لمؤشرات تعنى بنواتج ال

فى حصوؿ خريجى الجامعة وأعضاء ىيئة التدريس فييا عمى جوائز نوبؿ وميداليات 
فيمدز لمتميز فى الرياضيات، واالستشياد بأعماؿ ىؤالء، والنشر فى مجمة الطبيعة 

منشر فييا، كما اعتمد والعمـ الشييرتيف باالنتقائية العالية لمؤلفى المقاالت المقبولة ل
أيضًا فى الترتيب العالمى لمجامعات عمى األبحاث المنشورة فى الدوريات المفيرسة 

، كما خصص Scopus(2)و  IsI web of knowledgeعالميًا فى قاعدة بيانات
% مف تقييمو لمجامعات لمعدؿ النشر لكؿ عضو ىيئة  32تصنيؼ التايمز نسبة 

ستشياد وتأثير البحوث المنشورة، وخصص التصنيؼ تدريس فى المعيار الخاص باال
%  15الويب لمجامعات العالمية معيارًا خاصًا بالتميز وأعطى لو وزنًا نسبيًا مقداره 

 (3)مف أوزاف المعايير األخرى . 
ومف ىنا تسعى الجامعات إلى تحسيف ترتيبيا فى التصنيفات العالمية لمجامعات      

ف العامميف بيا عمى النشر العممى بالمغة االنجميزية فى مف خالؿ تشجيع األكاديميي
المجالت الدولية، وخاصة تمؾ المفيرسة بقاعدة البيانات الببميومترية التى تعتمد عمييا 
أشير التصنيفات العالمية كمصدر مقياسى لمؤشر المخرجات البحثية، وتمجأ تمؾ 

ء البحثى المتميز والمنشور فى الجامعات إلى تقديـ حوافز مادية كمكافآت مقابؿ األدا
الدوريات عالية المستوى والمفيرسة بقواعد البيانات العالمية، وفى الوقت ذاتو تحاوؿ 
مؤسسات التعميـ العالى رفع مستوى جودة المجالت الداخمية سواء عمى مستوى القسـ 

 . (4)أو الكمية لتصبح دوريات مفيرسة ومدرجة فى قواعد البيانات العالمية 
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شترؾ جامعات النخبة فى مجموعة مف المالمح التى تسيـ فى زيادة اإلنتاجية وت
  (1)البحثية لعممائيا، وتشمؿ توافر كال مف: 

 قدرة بحثية متميزة تسيـ عف مخرج ذو أىمية فى العمـو . - أ
 مجموعة شاممة مف التنظيمات األكاديمية والتدريبات المينية .  - ب
 العممى عمى المستوى العالمى .موارد كافية لدعـ التعميـ والبحث   - ج
 التشبيؾ عمى المستوى المحمى والدولى .  - د
 الربط العالمى مف خالؿ وسائؿ اإلتصاؿ وأنماط الشراكة والحراؾ الدولى لألفراد . - ذ
 الروابط القوية مع قطاع األعماؿ والصناعة عمى نطاؽ واسع . - ر
يجية بممارسة قدر مف االستقاللية المؤسسية جنبًا إلى جنب مع قيادة استرات - ز

 تنفيذية لممؤسسة.
 قدر مف الحرية األكاديمية فى البحث والعمـ . - س

وىو ما فطنت إليو العديد مف الجامعات الرائدة فى العالـ، حيث أعطت أىمية      
كبيرة إلنتاج المعرفة ونشرىا عالميًا، وذلؾ مف خالؿ اتباع سياسة النشر أو 

بعض الجامعات البحثية  فى العالـ عمى ، وبينما تركز  Publish or perishالفصؿ
تغميب أىمية النشر العممى ألبحاث أعضاء ىيئة التدريس عمى المياـ التدريسية، 
تسعى الجامعات البحثية بالواليات المتحدة األمريكية والصيف إلى إحداث توازف بيف 

 Kerr Clark المياـ البحثية والتدريسية والمجتمعية لمجامعة بشكؿ يحقؽ مفيـو
  Multiversity.(2) الجامعة متعددة الوظائؼ

 تحديث البنية التكنولوجية والمعموماتية  -4
يكمف مفتاح النجاح في االقتصاد القائـ عمى المعرفة في تعزيز القدرات اإلبداعية      

والميارات اإلدراكية، وذلؾ مف خالؿ تدريب القوى العاممة في مجاؿ العمـ والتكنولوجيا، 
مة المضافة األعمى لنإبتكار ىي تمؾ المستمدة مف المعرفة العممية حيث أف القي

والتكنولوجية، وىذا ما يدفع الحكومات إلى صياغة سياسات وتنفيذ برامج وخطط عمؿ 
تيدؼ إلى توفير اليد العاممة الماىرة واإلبداعية ورأس الماؿ البشرى القادر عمى إدماج 

إلنتاجية، وذلؾ مف خالؿ دمج تكنولوجيا التكنولوجيا الحديثة في جميع األعماؿ ا
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المعمومات واالتصاالت والميارات اإلبداعية في المناىج التعميمية وبرامج التعمـ مدى 
الحياة، ىذا إلى جانب ضرورة اإلستفادة مف نتائج األنشطة البحثية المتاحة مف أجؿ 

 .(1)ةإيجاد حموؿ لمتنمية المحمية واإلقميمية وتمبية احتياجات اإلستدام
وتسيـ تكنولوجيا المعمومات في دعـ اإلدارة الفاعمة لممعرفة خالؿ عمميات نقؿ      

التكنولوجيا مف أبحاث الجامعة إلى قطاع األعماؿ، مف خالؿ تيجيف العنصر البشري 
مع العنصر التكنولوجي في إنتاج المعرفة، ويستخدـ مصطمح "القدرة عمى االبتكار 

كأحد أىـ الكفاءات الجوىرية التي  systematic innovation capabilityالممنيج" 
ترتبط بشكؿ كبير باألداء المتميز، ويعني قدرة الشركات القائمة عمى المعرفة عمى 
جمع المعرفة مف المصادر الداخمية والخارجية وتحويميا إلى منتجات ابتكارية وخدمات 

، وذلؾ فيما يتعمؽ بالتجارة وعمميات تجديد فعالة، ومركبات معرفية جديدة وذات قيمة
 . (2)والتسويؽ والعمميات والمجاالت التكنولوجية

يحتاج اإلسياـ العربي في مجاؿ ثروات العمـ والتكنولوجيا والمعمومات      
واالتصاالت إلى تربية مستمرة، يكوف لمتعميـ الجامعي فييا دوره المتميز، ويكوف ذا 

ى االكتشافات العممية الجديدة الداعمة لمتوجو اىتماـ واضح بالبحث العممي الموجو إل
العممي والتقني المتميز، وألف العقؿ البشري ىو قواـ الثورة التكنولوجية الراىنة، لذا فإف 
مواجية التطور تستمـز بالدرجة األولى استثمارًا رئيسًا في رأس الماؿ البشري عف 

تنمية كوادر وقدرات إنسانية طريؽ التعميـ، والعمؿ عمى تطوير الميارات البشرية، و 
، كما يتطمب خمؽ مناخ عممي مالئـ لترويج (3)تستطيع التعامؿ مع نتائج ىذه الثورة

 المعرفة القائمة عمى التقنية الرقمية مف خالؿ توافر:
بنية تحتية لتمبية حاجات الباحثيف بتكمفة زىيدة بصرؼ النظر عف المكاف  - أ

والتكنولوجيا ذات الجودة العالية، والتي يمكف البنية التحتية -والزماف؛ أي اختيار 
 االعتماد عمييا في كؿ وقت، والتي يكوف في مقدور غالبية األفراد دفع تكاليفيا.
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قدرة األفراد عمى اإلحاطة بمصادر المعرفة المتوفرة، وسيولة اكتساب الميارة  - ب
ينتموف الالزمة لمحصوؿ عمى حاجتيـ مف المعمومات بصرؼ النظر عف الدولة التي 

 إلييا وعف نطاقيا السياسي والتعميمي.
إدراؾ الحكومات أىمية المعرفة والمعمومات في تحقيؽ مصالح األفراد ونموىـ  - ت

اإلجتماعي واإلقتصادي، ويتمثؿ ذلؾ اإلدراؾ في تسييؿ إمكانية اإلستفادة مف فرص 
 التعمـ مدى الحياة.

وسط الدخؿ القومي، أف يمثؿ دخؿ مؤسسات خدمات المعرفة نسبة عالية مف مت - ث
 وأف يتـ اإلعتماد عمى تقنية المعرفة لتنمية المنافسة واالقتصاد والعمالة.

مساىمة القطاع الخاص في االستثمار في المعرفة والقدرة عمى االبتكار، وتقدـ  - ج
الحركة الرقمية عف طريؽ تقديـ الخدمات اإللكترونية مثؿ خدمات الصحة والتعميـ، 

 التواصؿ السريع لممعمومات واالتصاؿ.ومساعدة األفراد عمى 
عقد اتفاقيات عالمية متعددة الثقافة لدعـ الترتيبات الالزمة لمحفاظ عمى  - ح

 (1)الخصوصية، وحماية حقوؽ الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية.
ثالثًا: متطمبات استثمار رأس المال الفكرى لتطوير البحث العممى بالجامعات 

 وى العالئقىالمصرية عمى المست
 التشارك البحثى الدولى -0

تمثؿ عدد المنشورات العممية المشتركة بيف أكثر مف مؤلؼ مف دوؿ مختمفة      
مؤشرًا عمى القدرة عمى التشبيؾ البحثى الدولي، وتعتمد بعض التصنيفات العالمية 

كمصدر لجميع البيانات المتعمقة  Web of scienceلمجامعات عمى قاعدة بيانات 
ر التشارؾ البحثي الدولي، كما يعتبر آلية لنإتصاؿ بيف الدوؿ مف خالؿ تنويع بمؤش

أوجو التعاوف البحثي، ويعكس المؤشر مدى تفاعالت وتدفقات المعمومات وتبادؿ 
، كما تؤثر أنماط التشبيؾ  المعرفة في عصر اقتصاد المعرفة الذي نعيش فيو اليـو

عرفة اإلنتقالية غير الممموسة والمعرفة وجيًا مدى القدرة عمى توليد وتبادؿ كاًل مف الم
 .(2)لوجو، كما أف قدرة الدوؿ عمى االتصاؿ فيما بينيا يعكس مستوى تدويميا
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كما يعد الحراؾ العممي الدولي لمباحثيف قناة ميمة لتوسيع شبكات التعاوف      
بحث العممي، المعرفي، ويعتبر التعاوف العممي الدولي آلية مثبتة لتعزيز التميز في ال

فالعمماء يتشاركوف عبر الحدود ألسباب متنوعة؛ منيا تجميع أكثر األفراد المؤىميف 
والموىوبيف، وكذلؾ لتوحيد الموارد المالية والتكنولوجية والفكرية، ولمتصدي بفعالية 
لمقضايا العممية التي تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية، فالتعاوف الدولي يسمح 

أف تكتسب معدالت تأثير أعمى في اإلستشياد بمنشوراتيا العممية أكثر  لنإقتصادات
الذي يعكسو  Collaboration indicatorمف غيرىا اعتمادًا عمى مؤشر التعاوف 

 (1)العدد الكمي لموثائؽ المشتركة بيف أكثر مف مؤلؼ مف دوؿ مختمفة.
لمؤسسات ( أف التشارؾ الدولي Sabah.F&others 2018وأكدت دراسة )     

الدوؿ النامية لو تأثير عظيـ عمى تعزيز األداء المؤسسى بشكؿ عاـ، ىذا باإلضافة 
إلى أنو يحقؽ فوائد تفوؽ ما يحققو التشارؾ المحمي، كما اف التشارؾ العممي لو تأثير 
إيجابي عمى األداء البحثي المؤسسي فيما يتعمؽ باإلنتاجية والجودة، كما يؤكد مؤشر 

التأثير لكؿ ورقة بحثية لممنشورات العممية أف الدوؿ األكثر تشاركية في تراكمية معامؿ 
المجاؿ الدولي تزداد إنتاجيتيا العممية والبحثية، وذلؾ العتمادىا سياسات توفير الدعـ 
المالي لتعزيز بنية التخصصات العممية، ىذا إلى جانب إستقطاب أعضاء ىيئة 

ألوساط األكاديمية إلثراء الفكر التدريس مف المؤسسات الصناعية لمعمؿ با
 (2)الجامعي.

وتواجو الجامعات اآلف مطالب متزايدة لتحقيؽ جودة التشارؾ في الموارد      
والخبرات، فعماؿ المعرفة مثؿ أعضاء ىيئة التدريس الجامعات يعتبروف العامؿ 
ـ الرئيس في التأثير عمى التغيير في مجتمع المعرفة في العصر الحالي؛ حيث أني

يمعبوف أدوارًا أساسية في تطوير تكنولوجيا المعمومات والتغيرات في نظـ العمؿ 
واالنتاج، ومف ثـ يعتبر أعضاء ىيئة التدريس العنصر الرئيسي في التعاوف والتشارؾ 
المعرفي في الجامعات، فالمشاركة في المعرفة مسألة ميمة لمنجاح التنظيمي، كما أف 

عرفة تعتبر مسألة أكثر إلحاحًا في منظمات المعرفة الحاجة إلى المشاركة في الم
المكثفة. مثؿ الجامعات، حيث تحتاج ىذه المؤسسات إلى المشاركة في المعرفة مف 

                                           

 
 



022 

قبؿ الموظفيف إذا كانت تسعى لمكسب أكثر ما يمكف مف رأس ماليا الفكري والمنافسة 
معرفي عامة والتشارؾ ، لذا فإف تنمية سموؾ التشارؾ ال(1)بفعالية في السوؽ العالمية

البحثي الدولي خاصة يستمـز اتباع استراتيجيات االستثمار في الموارد البشرية، والتى  
منيا بناء الفريؽ، والتدريب عمى تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات وميارات 
عادة النظر فى برامج التدريب، وتنفيذ عممية االختيا ر التواصؿ والتنمية الشخصية، وا 

 (2)والتجنيد، وتحديد حوافز ومكافآت .
 مكاتب نقل التكنولوجيا -9

تسيـ مكاتب نقؿ التكنولوجيا في جعؿ الجامعة أكثر تنافسية وفعالية، حيث تجعؿ      
الجامعة في مركز أقوي الستغالؿ فرصيا التكنولوجية، بفضؿ توافر كفاءات بحثية ليا 

الجامعة، كما أف التزاـ أعضاء قدرات متخصصة يحتمؿ عدـ توافرىا خارج نطاؽ 
الجامعة بإدارة المشروعات الريادية يعمؿ كعنصر مفتاحى لنجاح مغامرات تكنولوجية 
جديدة، ىذا باإلضافة إلى أف البحوث التعاقدية والتراخيص تمنح المخترعيف األصمييف 

بفعؿ فرصًا لممارسة الريادية، كما أنو بفضؿ امتالؾ الجامعة إطارًا زمنيًا طوياًل 
تطورىا التاريخي وبنيتيا، فإنيا أفضؿ مف العديد مف األسواؽ المالية التقميدية في 
قدرتيا عمي استغالؿ الفرص التكنولوجية التي تحقؽ أرباحا عمي المدي الطويؿ، وتعود 
عمي الجامعة الفائدة االجتماعية الناتجة مف تنافس النماذج التكنولوجية، ويتكوف لدييا 

لمسعي لممنافسة عمي الفرص التكنولوجية في عصر تقوي فيو  الحافز األقوى
التكنولوجيات الحديثة، مما يشجع أصحاب رأس الماؿ المغامر عمي االستثمار في 

    (3)البحث والتطوير لتحقيؽ ميزات تنافسية.
ويتمثؿ الجيد األكبر الذي تبذلو مكاتب نقؿ التكنولوجيا في القدرة عمي إيجاد      

افر فييا القدرة واالىتماـ والموارد الالزمة لتطوير التكنولوجيات البدائية الي شركات يتو 
منتجات نافعة، وعندما يتـ العثور عمييا تتولي الجامعة عممية التفاوض عمي اتفاقيات 
التراخيص لتتأكد بأف الشركة جادة في مجيوداتيا ومسئولة عف تزويد الجامعة بالعائد 

المؤشرات التي تعكس مدي النجاح في نقؿ التكنولوجيا، المالي المالئـ، وتتعدد 
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وتشمؿ: عدد االختراعات التي تـ الكشؼ عنيا، وعدد طمبات براءات االختراع، وعدد 
براءات االختراعات الصادرة، وعدد التراخيص التي تمت، وكمية الدخؿ الناتج مف 

يع البحثية الممولة، الترخيص، وعدد المنتجات التجارية التى تـ بيعيا، وعدد المشار 
ىذا باإلضافة إلى قدرة الجامعة عمي أف تظؿ جامعة ريادية، تجذب طالب الدراسات 

   (1)العميا المتميزيف، وليا سمعة تنافسية في االبتكار.
 حاضنات األعمال التكنولوجية  -0

تعتبر حاضنات األعماؿ التكنولوجية مؤسسات قائمة ليا كياف قانوني، تتميز      
وحدات الدعـ العممى والتكنولوجى، وترتبط رسميًا وعمميًا بالجامعات بوجود 

والمؤسسات البحثية، ىدفيا تشجيع األفكار اإلبداعية وتحويميا إلى مشروعات ناجحة، 
دارية وانتاجية وتسويقية ومالية وقانونية  وذلؾ مف خالؿ توفير خدمات استشارية فنية وا 

 (2)لممشروعات الجديدة.
ـ بالواليات المتحدة 1956دايات ظيور حاضنات األعماؿ إلى عاـ وتعود ب     

أوؿ حاضنة أعماؿ  Joseph Mancusoاألمريكية، حيث أسس جوزيؼ مانكوسو 
في والية نيويورؾ، وبحموؿ عاـ   Bataviaفي مركز التصنيع المعروؼ باسـ 

ارتفع حاضنة بالواليات المتحدة األمريكية، و  752ـ وصؿ عدد الحاضنات إلى 1995
والية بأمريكا، كما أف الجمعية األمريكية لحاضنات  42عددىا بشكؿ كبير خالؿ 

( تأسست في الواليات المتحدة بأمريكا وأعضاؤىا ىـ مالكو ومديرو NBIAاألعماؿ)
الحاضنات ومؤسسييا، وتضـ أيضًا خبراء في التنمية االقتصادية، وأصحاب رؤوس 

 .(3)األمواؿ ومستثمريف واستشارييف
وتشير التقديرات الي تزايد أعداد حاضنات األعماؿ في جميع أنحاء العالـ، حيث      

حاضنة في الواليات  1252حاضنة، يوجد منيا أكثر مف  7222يتعدي عددىا 
المتحدة االمريكية، وتخضع جميعيا لنوعيف، إما حاضنات اجتماعية، أو حاضنات 

 (4)لمبحث األساسي.
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في رعاية المشروعات اإلبداعية وتطويرىا مف خالؿ  وتسيـ حاضنات األعماؿ     
تقديـ الخدمات األساسية المتمثمة فى: تقديـ خدمات استشارية في إنشاء األعماؿ 
وتخطيطيا، وخدمات استشارية في تطوير األعماؿ مف النواحى القانونية والتسويقية، 

ـ ورش العمؿ وخدمات المكاتب المشتركة، وتوفير مكاتب أو غرؼ مخبرية الستخدا
لالستئجار بشروط مرنة، ويقـو عمؿ حاضنات األعماؿ عمي أساس تطوير آلية تعمؿ 
عمي احتضاف أصحاب األفكار اإلبداعية ورعايتيا، وتوفير الموارد المالية المناسبة 
لطبيعة المشروعات، وتقديـ خدمات جديدة ومنتجات متطورة تؤدى إلى إحداث تنمية 

كانت في المجاالت التكنولوجية أو االقتصادية أو متعددة األىداؼ، سواء أ
االجتماعية، مما جعؿ بعض الخبراء في الواليات المتحدة األمريكية يطمقوف عمي 

 .(1)الحاضنات مسمي "معيد إعداد الشركات"
فالحاضنات بالجامعة تيدؼ في األساس لتسريع تدفؽ المعرفة وتحويؿ      

عة، فيي مصطمح يجمع بيف المياـ التعميمية التكنولوجيا مف الجامعة إلى الصنا
لمجامعة والمياـ الخدمية، ودورىا في التنمية االقتصادية،   كما تعتبر بمثابة كياف 
مساند لمشركات الناشئة مف خالؿ البحث العممي، باالعتماد عمي نقؿ التكنولوجيا 

التجمعات البحثية، لتعزيز التنمية االقتصادية، باإلضافة إلى دورىا في سد الثغرات في 
وتقديـ قدرات تنظيمية جديدة لممجتمع، وتركز الحاضنات الجامعية في األساس عمي 
إدراؾ القدرة التسويقية لمبحث األكاديمي، مف خالؿ المزج بيف استراتيجية التنمية 
اإلقميمية واألكاديمية، فالحاضنات بالجامعة المعاصرة ىي جزء مف مركب ابتكارات 

إلى تطبيؽ العمـ، وتقديـ الدعـ المالى لتسويؽ البحوث األكاديمية، مؤسسية تيدؼ 
فالحاضنات تمثؿ نقطة التقاء المصالح الخاصة بالعامة مف خالؿ منيجة النقمة مف 

 (2)عممية االختراع إلى االبتكار والتجديد.
 حدائق العمم والتكنولوجيا -4

عمى الممكية، أي توافر كال مف  تعرؼ حدائؽ العمـ والتكنولوجيا بأنيا مبادرة قائمة     
بيئة طبيعية ذات جودة عالية ومنخفضة الكثافة في شكؿ حديقة، وموقع عمى مسافة 
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قريبة مف الجامعة، ىذا باإلضافة إلى األنشطة التي تشجع تكويف ونمو المؤسسات 
 .(1)القائمة عمى المعرفة والبحث والتكنولوجيا

حديقة في جميع أنحاء العالـ،  422مف  وفى الوقت الراىف يوجد ىناؾ أكثر     
واليزاؿ عددىا في تزايد وفي أعمى القائمة تأتي الواليات المتحدة األمريكية، حيث تضـ 

حديقة عممية، والصيف  111حديقة عممية، تمييا الياباف، حيث تضـ  152أكثر مف 
ما باقي منيا وافقت عمييا الحكومة الوطنية، أ 52حديقة عممية،  122لدييا حوالي 

 (2)العدد وافقت عميو الحكومة المحمية.
وتأكيدًا عمى أىمية العالقة الوثيقة بيف الجامعات وحدائؽ العمـ والتكنولوجيا، فإف      

% مف الحدائؽ العممية المنتشرة في أنحاء العالـ منشأة عمى أرض تممكيا 44حوالي 
ال تممكيا الجامعة أو % مف الحدائؽ العممية المقامة عمى أرض 27الجامعة، وأف 

% مف 48ليست موجودة داخؿ الحـر الجامعي ليست ليا صمة بالجامعة، فأكثر مف 
% منيا تبعد عف الجامعة 8الحدائؽ العممية مقامة داخؿ الجامعة أو بجوارىا وأف 

% مف الحدائؽ تبعد عف الجامعة بمسافة 11بمسافة ال تزيد عف خمسة كيمومترات و
 22% فقط مف الحدائؽ تبعد بمسافة تزيد عف 4مترًا، وكيمو  22-5تتراوح مف 

 .(3)كيمومترا
إف الحافز األساسي لمبحث العممى ىو تطبيقو وتحويمو إلى مخرج تكنولوجى      

يمكف تسويقو وىو ما تقوـ بو حدائؽ التكنولوجيا، حيث إف أنشطتيا تركز عمي تطبيؽ 
فة تسيـ في تطوير البحث العممى المعرفة والتسويؽ التجارى لما تحققو مف قيمة مضا

 :(4)بالجامعات المصرية وذلؾ مف خالؿ ارتكاز فمسفتيا عمى النحو اآلتى
االستغالؿ األمثؿ لمموارد الممموسة وغير الممموسة لمجامعات المصرية: حيث  - أ

تستطيع الوصوؿ إلى أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ اإلستشارات وأيضًا إلى طالب 
لى مرافؽ الجامعة  الجامعة وباحثييا مف خالؿ التدريب والترتيبات التعاونية وا 
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واإلمكانات التكنولوجية والممكيات الفكرية، باإلضافة إلى اإلستخداـ التعاقدى لألصوؿ 
الممموكة لمجامعات مما يترتب عميو االستغالؿ األمثؿ لتمؾ الموارد لصالح تسويؽ 

 يقيا.اإلنتاج الفكرى وبراءات االختراع والعمؿ عمي تطب
تحقيؽ الشراكة الفاعمة بيف الجامعات والصناعة: حيث تمثؿ الوسيمة التي  - ب

يمكف مف خالليا الوصوؿ إلى مصاؼ الجامعات الريادية باإلضافة إلى رفع كفاءة 
الموارد البشرية وزيادة انتاجيا العممية والتقنية، وذلؾ مف خالؿ بناء الجسور الحيوية 

اؿ التجارية، ومشاركة أعضاء ىيئة التدريس في بيف األوساط االكاديمية واالعم
الشركات الناشئة القائمة عمي البحث الجامعي، وبالتالي تستطيع حدائؽ العمـ قياميا 
بدور الوساطة بيف الجامعة والصناعة مف خالؿ تسويؽ ما تنتجو الجامعات مف 

 بحوث.
لباحثيف تحقيؽ جودة مخرجات التعميـ الجامعي: حيث أنيا تؤىؿ الخريجيف وا - ت

لمتطمبات سوؽ العمؿ بما يتناسب مع امكانياتيـ وقدراتيـ، وتساعد أعضاء ىيئة 
التدريس عمى القياـ بالبحوث والمشاريع العممية وأبحاث الترقيات والمشاركة في 
المؤتمرات، والتداوؿ سواء داخؿ الجامعة أو داخؿ الحديقة أو تمؾ التي تعقد داخؿ 

ي الحديقة، باإلضافة إلى تأىيؿ الباحثيف لمتعامؿ مع مؤسسات اإلنتاج المستأجرة ف
 شركات اإلنتاج وكيفية إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

نقؿ وتسويؽ التكنولوجيا: حيث إف ميمتيا الرئيسة نقؿ التكنولوجيا مف  - ث
المؤسسات األكاديمية إلى المؤسسات الصناعية مف خالؿ االستشارات والبحوث 

ية وغير الرسمية كما يشجع قربيا مف الجامعة عمي التعاوف بيف واالتصاالت الرسم
 إدارة الشركات داخؿ ىذه الحدائؽ والباحثيف وتبادؿ الخبرات .

بناء بيئة تشجع عمى االبتكار: وذلؾ مف خالؿ المساىمة في ابتكارات  - ج
مؤسسات البحث والتطوير المتنوعة مع مؤسسات التعميـ العالي و استثمار القوى 

مة ذات الميارات العممية باإلضافة إلى تدريب الباحثيف عمى التفكير اإليجابي العام
وسرعة إيجاد الحموؿ والبدائؿ لممشكالت وتعزيز دافعيتيـ لنإنجاز وتشجيعيـ عمى 

 االبتكار بشكؿ مستمر.
كما تسيـ حدائؽ العمـ في خمؽ بيئة محفزة لمتبادؿ الرسمي  وغير الرسمي      

بيف الشركات وبعضيا وكذلؾ بيف الشركات والمؤسسات البحثية لممعرفة الضمنية 
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والجامعات، مما يسيـ بدوره في تحقيؽ مستويات عالية مف رأس الماؿ االجتماعي، 
ففي الحديقة توجد: الجامعات ومراكز البحوث كرمز لممعرفة االبتكار، وكذلؾ رجاؿ 

تي تحضف المشروعات مف األعماؿ الذيف يمثموف الثروة والماؿ، وتوجد الحاضنات ال
بدايتيا وتتعيد برعايتيا ودعميا، وتوجد اإلدارة التي تخطط وتضع المعايير ويوجد 
المتخصصوف في التسويؽ المحمي والدولي، ويوجد المستشاروف الذيف يقدموف 
اإلرشادات والنصائح، ىذا باإلضافة إلى العديد مف المؤسسات القانونية والمحاسبية 

صة في دراسات الجدوى، الجميع في موقع واحد يكمؿ كال منيـ والشركات المتخص
 (1)اآلخر بيدؼ تحقيؽ النجاح واستثمار المعرفة.

إف األداء المبتكر لحدائؽ العمـ يقوـ عمى مجموعة عوامؿ، براءات االختراع،      
والعقود مع الصناعة ورأس الماؿ المغامر، األثر اإليجابي لمعالقات المتخصصة التي 

كس بدوره عمى تزايد عدد التعاقدات مع الصناعة وزيادة عدد الباحثيف مما يعزز ينع
األداء اإلبداعي لحدائؽ العمـ وىذا باإلضافة إلى ضرورة توافر الدعـ المالى مف 
القطاع الخاص وزيادة عدد المعامؿ التجريبية المتاحة، بيدؼ خمؽ بيئة موجية نحو 

الفكرى لمحدائؽ وتحويؿ المعرفة بأشكاليا المختمفة االبتكار مف خالؿ إدارة رأس الماؿ 
إلى فعؿ تنظيمي، كما أنو عمى الحكومة أف تسعى إلى تحسيف تكمفة الفرصة لرأس 
الماؿ المقدـ مف مستثمريف القطاع الخاص لخمؽ مناخ مف الثقة في موقع حدائؽ العمـ 

 . (2)باإلضافة إلى استثمار قدرات أكبر عدد مف الباحثيف 
 ات الجامعية والشركات الناشئةالشرك -7

نالت الشركات الجامعية اىتمامًا متزايدًا خالؿ العقديف الماضييف، بإعتبارىا آليات      
لنقؿ التكنولوجيا مف المؤسسة األكاديمية إلى شركة جديدة، يؤسسيا المخترع األكاديمى 

طوير بيدؼ إستغالؿ المعرفة التكنولوجية التى نشأت فى إطار الجامعة فى ت
المنتجات والخدمات، والتطبيؽ الصناعى لممعرفة العممية، وتستخدميا الحكومات 
كميكانيـز لتوليد عائدات إقتصادية مف أنشطة البحث والتطوير، عف طريؽ قدراتيا فى 
تحويؿ التكنولوجيا مف مؤسسات البحث والتطوير المختمفة إلى المؤسسات التجارية 
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مد عمى التثميف التجارى لنتائج البحث العممى كشركات عالية التكنولوجيا تعت
 . (1) والتكنولوجيا

وتوجد العديد مف العوامؿ المؤثرة فى نجاح الشركات الجامعية، بعضيا يتعمؽ      
بخصائص األفراد الذيف يباردوف بالمغامرة، وأخرى تتعمؽ بالشركة الجامعية كمنظمة، 

بة لمعوامؿ المتعمقة بخصائص األفراد توجد والبعض الثالث يتعمؽ بالبيئة العامة، فبالنس
مجموعة مف السمات الشخصية ليا تأثير عمى األداء وتضمف معدالت نجاح أعمى 
لمشركة وتشمؿ؛ مدى الحاجة لنإنجاز، مدى الطموح لنإستقالؿ، ومدى التركيز عمى 

و تأسيس مياـ ريادة األعماؿ، والقدرة عمؿ إدارة الوقت و الموارد بفعالية ، والدافع نح
شركة جامعية مستقمة، كما أف الدافع لمنقدـ الوظيفى فى مجاؿ خارج الوسط األكاديمى 
فى حد ذاتو لو تأثير إيجابي عمى النمو واإلنتاجية، ىذا إلى جانب ضرورة إمتالؾ 
رأس الماؿ البشرى ألدوات التعميـ والخبرة الوظيفية والخبرة فى المجاؿ الصناعى، مما 

ت نجاح مرتفعة وجودة عالية فى األداء، ويعمؿ كال مف: توافر يضمف تحقيؽ معدال
عدد الشركات الجامعية، وعدد مكاتب الممكية الفكرية،  وكذلؾ مدى توافر تمويؿ رأس 
متالؾ الميارات اإلدارية لممشروعات والقيادة عمى زيادة الرغبة نحو  الماؿ المغامر، وا 

 . (2) تأسيس شركات مغامرة جديدة
 أواًل:تتمثؿ فى:  Startupsلقوى األساسية لضماف نجاح الشركات الناشئة إف ا     

؛ فالطالب و الباحثوف يمتمكوف دافعًا Motivation and Freedomالدافعية والحرية 
ثرائيا،  التآزرات والنظاـ  وثانيًا:قويًا، وكذلؾ الحرية لنإستمرار فى متابعة أفكارىـ وا 

؛ حيث تعمؿ الجامعة عمى إزالة كؿ الحواجز synergies and Ecosystemالبيئى 
التى تقؼ فى طريؽ التآزرات، وتسمح بنمو نظاـ بيئى قائـ عمى ريادة األعماؿ، بما 

تأثيرات شبكية  وثالثًا:يسمح لمشركات  الناشئة أف تستقطب طاقاتيا وتستثمرىا، 
Network effects ؛ أى أف بمجرد وجود تآزرات كافية، فإف ذلؾ يسيؿ وجود

التأثيرات المتعمقة بالتشبيؾ، مما يجعؿ إطالؽ الشركات الناشئة بشكؿ تزايد يصبح أمرًا 
سياًل، وتسيـ كفرص أفضؿ ذات تأثير فى السوؽ، ولكى تصبح الشركات الناشئة 
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مناسبة فى الجامعات، فالبد مف تبنى إستراتيجيات عممية لمتغمب عمى الحواجز التى 
عة والشركات الناشئة بيا، وذلؾ مف خالؿ إتباع تقؼ فى طريؽ التضافر بيف الجام

 : (1)الخطوات التالية
 Research project or Idea for startup إيجبد مشروع بحثي أو فكرة نهشركت اننبشئت

  Testing a minimum viable product (MVP) إختببر مدى قببهيت انمنتجبث نهتطبيق        

 Incremental product development تطوير انمنتج تدريجيب  

                                     Relationship building بنبء انقدرة انعالئقيت

 Partnership or joint venture  انشراكت أو رأس انمبل انمغبمر انمشترك 

        Funding to scale انتمويم عهي نطبق واسع

 product launch طرح انمنتج

 Measurable Impact قببم نهقيبستأثير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 



022 

 العربية المراجع
أحمد محمد محمد عبد العزيز: اقتصاد المعرفة كمدخؿ لتحقيؽ التفوؽ االستراتيجى لمجامعات  .1

"   Three- Ways Icالمصرية فى إدارة رأس الماؿ الفكرى باستخداـ نموذج االتجاىات الثالثة 
، جميورية (57العربية، المجمد التاسع عشر، العدد ) مجمة مستقبل التربية رؤية استشرافية ، 
 .76، ص 2212مصر العربية ، 

، محمد عبد الرازؽ ويح: متطمبات تطوير رأس الماؿ الفكرى لتحقيؽ الميزة التنافسية لمجامعات .2
 .2، ص 2213جامعة بنيا، يوليو ، 0ج (،27عدد )ال مجمة كمية التربية،

عوامؿ  تدنى مراكز الجامعات العربية فى التصنيفات العالمية أسماء اليادى إبراىيـ عبد الحى:  .3
بحث مقدم إلى المؤتمر القومى السنوى الثامن عشر ) العربى العاشر( بعنوان وسبؿ االرتقاء بيا، 

، مركز تطوير " تطوير منظومة األداء فى الجامعات العربية فى ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة
 .89، ص 2214أغسطس  11 -12ة عيف شمس، التعميـ الجامعى، جامع

الياللى الشربينى الياللى: إدارة رأس الماؿ الفكرى وقياسو وتنميتو كجزء مف إدارة المعرفة فى  .4
جامعة المنصورة ، يوليو (، 99العدد )، مجمة بحوث التربية النوعيةمؤسسات التعميـ العالى "، 

 . 4، ص2211
البحث العممى فى الوطن العربى، مؤشرات التخمف.. قافية: التقرير العربى الثالث لمتنمية الث .5

 . 42، ص 2212لبناف، -، مؤسسة الفكر العربى، بيروتومحاوالت التميز
، مؤسسة الفكر االقتصاد العربى القائم عمى المعرفةالتقرير العربى الخامس لمتنمية الثقافية:  .6

 . 15، ص 2212لبناف، -العربى، بيروت
الث لمتنمية الثقافية: البحث العممى فى الوطف العربى، مؤشرات التخمؼ.. التقرير العربى الث .7

 . 12ومحاوالت التميز، مرجع سابؽ، ص 
8. Aryanindita. G & Budi.A (2011): The intellectual capital for 

university ranking: A conceptual framework study for Indonesia Higher 

Education Institutions, In: “Woasinhai .L &Ribiere .V: Proceedings of the 

8
th

 international conference on intellectual capital, knowledge Management 

& Organisation learning, The Institute for knowledge and Innovation 

southeast Asia (IKI-SEA) of Bangkok university, Bangkok, Thailand, 27-28 

october, volume1”, published by Academic publishing limited Reading, UK, 

p.53-55 . 
محمد عبد الرازؽ إبراىيـ ويح: التصنيفات العالمية لمجامعات وموقع الجامعات العربية  .9

لث، ، الجزء الثا40العدد ، مجمة دراسات عربية فى التربية وعمم النفسمنيا. رؤية نقدية "، 
 .96، ص 2213المممكة العربية السعودية، سبتمبر 

نداء مصطفى طمبة: اإلنتاج الفكرى ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة قناة السويس دراسة  .12
تحميمية لممخرجات البحثية مف قواعد البيانات العالمية وموقع الجامعة مف التصنيفات العالمية، مجمة 



022 

ركز بحوث نظـ وخدمات المعمومات، كمية اآلداب، جامعة بحوث في عمـ المكتبات والمعموماػت،  م
 . 362، ص 2216(، سبتمبر ، 17القاىرة، العدد )

11. Marope. P. & pthers (2013): Rankings and accountability in higher 
education: uses and misuses, UNESCO Publishing. P. 38.  
12. http://www.timeshighereducation.com.  

ار حميض: التصنيفات العالمية لمجامعات... دقيقة وعادلة، مجمة آفاؽ المستقبؿ، مركز بش .13
 . 55، ص2211اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، العدد التاسع، 

محمد عبد الرازؽ ويح: التصنيفات العالمية لمجامعات وموقع الجامعات العربية منيا رؤية  .14
 . 112نقدية، مرجع سابؽ، ص 

 . 112رجع السابؽ: ص الم .15
أسماء اليادى ابراىيـ عبد الحى: عوامؿ تدنى مراكز الجامعات العربية في التصنيفات  .16

 . 117-116العالمية وسبؿ االرتقاء بيا، ص 
17. Thomas Stewart & Others (2009): Business Essential, Bloosbury 

Information, An imprint of Bloosbury Publishing P1c, London, p. 30. 

18. Jakson.P.& Wielen. J.(2002): Teleworking , International 

Perspectives From Telecommuting to the Virtual organization, Routledge, 

London, p.171. 

19. Lu. W. (2012) : Intellectual Capital and university Performance in 

Taiwan, Economic Modeling Journal, Vol. 29, NO.4,  Elsevier, p.1087. 
بحث مقدم إلى المؤتمر الدولى ميادة عوادى: إدارة التغير القائـ عمى رأس الماؿ الفكرى،  .22

-، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ، رماحالعممى بعنوان )إدارة التغيير فى عالم متغير(
 .5، ص 2214األردف، 

ير رأس الماؿ الفكرى لتحقيؽ الميزة التنافسية لمجامعات، محمد عبد الرازؽ ويح: متطمبات تطو  .21
 .11 -12مرجع سابؽ، ص 

ماجد محمد فيمى نجـ: دور رأس الماؿ الفكرى فى اإلبداع وتحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة ،  .22
بحث مقدم إلى مؤتمر بعنوان )رأس المال الفكرى العربى نحو رؤية إستراتيجية جديدة لالستثمار 

، الجزء األوؿ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدوؿ العربية بالتعاوف مع معيد (والتطوير
 .115، ص 2213اإلدارة العامة، مسقط، سمطنة عماف، 

23. Siboni. B .& Others (2013): Italian State university Contemporary 
Performance plans; an intellectual Capital Focus? , Journal of Intellectual 
Capital, Vol..14, No.3, Italy, p. 418. 
24. Ramirez. Y & Tejada. A (2016): The value of disclosing Intellectual 
Capital in Spanish universities, A new challenge of our days, Journal of 



022 

Organizational change Management, Vol.29, No. 2, Emerlad  Group 
publishing limited, p. 182. 

الياللى الشربينى الياللى: إدارة رأس الماؿ الفكرى وقياسو وتنميتو كجزء مف إدارة المعرفة فى  .25
 .54مؤسسات التعميـ العالى، مرجع سابؽ، ص 

 http: //www.timeshigherموقع تصنيؼ التايمز البريطانى عمى شبكة االنترنت متاح عمى:  .26
education.com/world-university-rankings/Qatar-university. 

 http: //www.timeshigherموقع تصنيؼ التايمز البريطانى عمى شبكة االنترنت متاح عمى:  .27
education.com/world-university-rankings/ benha-university 

بيف ارادة مجدى عبد الوىاب قاسـ، صفاء أحمد شحاتو : صناعة مستقبؿ التعميـ الجامعى  .28
 . 328، ص 2214التغيير وادارتو، دار الفكر العربى، القاىرة، 

 . 322المرجع السابؽ: ص 
29. Fedorova . A & ponomareva . O ( 2017 ): Developing university HR 

potential as the Basis for its Intellectual Capital, In “Lopes I & serrasqueiro. 

R proceedings of the 9
th

 Eurpean Conference on Intellectual Capital ( IcIc ) , 

Lisbon, Portugal , 6-7 April ACPI , published by Academic Conferences and 

Publishing United Reading , U.K, p.97 – 98  

: متطمبات تطوير رأس الماؿ الفكرى لتحقيؽ الميزة التنافسية ويح محمد عبد الرازؽ .32
 . 64جامعات، مرجع سابؽ، ص لم

 . 324مجدى عبد الوىاب قاسـ، صفاء أحمد شحاتو : مرجع سابؽ، ص   .31
32. Keyton .J (2011): Communication and Organization Culture : Akey 

to Understanding Work Experiences , 2
nd

 edition , SAGE publications U.S.A 

, P.28 . 

33. Sanchez – canizares . s et al (2007): Organizational Culture and 

Intellectual Capital : A new Model , Journal of Intellectual Capital ,Vol No.3 

, Emerlad , p.425 – 427 . 

34. World Intellectual Property Organization (2016) : Understand 

Industrial Property , 2
nd

 Edition , Geneva , Switzerland , p.3  

35. Gervais . D (2015) : International Intellectual Property : Ahandbook 

of Contemporary Research , Edward Elgar publishing limited , U.K , p.313. 

36. The World Bank (2003) : World Development Indicators , By the 

International Bank , U .S. A , p . 305 . 

37. Blackely . E & Leigh.N ( 2010 ) : planning local economic 

development , theory and practice , 4
th

 edithion , SAGE puplications , U.S.A 
, p.280 . 

، ص ص  2212مؤسسة الفكر العربى: التقرير العربى الثالث لمتنمية الثقافية، بيروت،  .38
43 ،44 . 
  44المرجع السابؽ: ص  .39



222 

كريماف صدقى عبد العزيز: التصنيفات العالمية لمجامعات: نماذج مختارة مف الجامعات  .42
، إدارة 3العالمية والعربية  والمصرية، مجمة المكتبات و المعمومات والتوثيؽ فى العالـ العربى،  ع

 . 54، ص 2215المعمومات والتوثيؽ والترجمة، جامعة الدوؿ العربية، مصر،  ديسمبر 
41. Downing . k & Ganotice . f (2017 ) : World University Rankings and 

the Future of Higher Education , IGI Global , U.S.A , p.238 .  

42. Kehm .B & Shin .J (2013) : Institutionalization of World Class 

University in Global Competition , Springer , New York , p . 61 . 

43. Balan . J & Altbach . p (2007) : World Class World Wide , 

Transforming Research Universities in Asia and Latin America, The Johns 

Hopkins University press , U.S.A , p.51 – 52 . 

االسكوا: تعزيز قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمواجية تحديات اقتصاد المعرفة،  .44
 . 5، ص2211لبناف،  –األمـ المتحدة، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، بيروت 

45. Putnik. G& Cunha. M(2007): Knowledge and Technology 

Management in Virtual Organization: Issues, Trends, Opprtinunties and 

Solutions,IDEA group Publishing, U.S.A, P. 221-225   

أحمد اسماعيؿ حجي، حساـ حمدي عبد الحميد: الجامعة والتنمية البشرية، أصوؿ نظرية  .46
 . 52، ص2212وخبرات عربية وأجنبية مقارنة، عالـ الكتب، القاىرة، 

جامعة الممؾ عبد العزيز: مجتمع المعرفة العربي ودوره في التنمية، سمسسة دراسات نحو  .47
 .45، ص1425البحث العممي، جدة، مجتمع المعرفة، اإلصدار األوؿ، مجمس 

48. Mok. K(2017): Managing International Connectivity , Diversity of 

Learning and Changing Labour Markets, East Asian perspective, Springer, 

p. 69 . 

49. Geuna.A (2015): Global Mobility of Research Scientists: The 

Economics of How Goes where and why, Elsevier, U.K, p.189. 

50. Sabah.F& others (2018): Scientific Collaboration Network in 

Pakistan their Impact on Institutional Research Performance, A case study 

Based on Scopus Publications, Library Hi tech, Emerald . 

تنمية التشارؾ المعرفي لدى أعضاء ىيئة التدريس إجراءات ياسر فتحي الينداوي الميدي:  .51
مقترحة لمجامعات العربية، بحث مقدـ إلى مؤتمر بعنواف ) رأس الماؿ الفكرى العربى نحو رؤية 
استراتيجية جديدة لالستثمار والتطوير(، الجزء الثاني، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدوؿ 

 .274، ص2213سمطنة عماف، ابريؿ  –معيد اإلدارة العامة، مسقط العربية بالتاوف مع 
52. Adenan.H et al (2014): The Human Resource Strategies that 

motivate Knowledge sharing Behavior: Case Study from selected Malaysian 

Private Universities, in: Rooney. J&Murthy.V, proceelings of the 11
th

 

International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management 

and Organizational Learning ICICKM 2014, the university of Sydney 

Business school, Australia, 6-7 November, P.452-453. 

53. Filho. W (2002): Prospects of Integration and Development of R&D 

and the Innovation Potential of blach sea Economic cooperation Countries, 

IOS press, Netherlands, P.105. 



222 

54. Degeeter. M (2004): Technology Commercialization Manual, 

Strategy, Tactics and Economics for Business success, PHD, University of 

Illinois, Urbana, P.45.  

عادؿ عبد الفتاح سالمة واخراف: دور الحاضنات التكنولوجية في إدارة البحث العممي  .55
 .122-121، ص 2215، جامعة عيف شمس، 3، ج39بالجامعات، مجمة كمية التربية، ع 

56. Jin.z (2011): Colobal Technological Change : From Hard 

Technology to Soft Technology, 2
nd

 edition, Translated by Willoughby.K & 

Bai.Y, The University of Chicago press, U.S.A, P.110. 

57. Rego. M &others (2018): Entrepreneurial Ecosystems in Low- 

Destiny Regions: Business Incubation practices in Alentejo, In carvalho .L: 

Hand Book of research on  Entrepreneurial Ecosystems and social Dynamics 

in a globalized world, IGI Global, usa P.49. 

حسيف عمياف اليرامشة: دور حاضنات االعماؿ في إيجاد المشروعات الريادية التكنولوجية  .58
، العدد الثانى، جامعة 14وتطويرىا في األردف، مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية، مج 

 .222 -199، ص 2214اصة، األردف، الزرقاء الخ
59. Etzko witz. H (2008) : the triple Helix , university- industry – 

Government Innovation in action, by Routledge, newyork, P.105 -107. 

60. Shavinina.L (2003): The International Handbook on Innovation , An 

imprint of Elsevier science, U.S.A p.752 

61. UNESCO web page(Access date 4.9.2018) , Available online 

At:http:/www.unesco.org/new/en/natural-science-technology/university-
industry-partnerships/science park-around-the-world 

حو مجتمع المعرفة، جامعة الممؾ عبد العزيز: الحدائؽ العممية ومناطؽ التقنية، سمسمة ن .62
 27، ص1425اإلصدار الثاني، إدارة البحث العممي، جدة ، 

صفاء أحمد شحاتة وآخروف: الحدائؽ التكنولوجية مدخاًل لتطوير التعميـ الجامعي المصري  .63
 ـ2217، العدد السابع، جامعة أسيوط،  سبتمبر 33تصور مقترح، مجمة كمية التربية، المجمد 

دراسة مقارنة الحدائؽ العممية الجامعية في كوريا الجنوبية محمد احمد حسيف ناصؼ :  .62
مكانية اإلفادة منيا في الجامعات المصرية ، مجمة التربية المقارنة واإلدارة التعميمية  والصيف وا 

 . 267ص  2215، أكتوبر  3، ع 1والدولية ، س

65. Campanella .f others (2014) : creating conditional for Innovative 

performance of science parks in Europe, How manage the intellectual capital 

for  converting knowledge into organizaronal action, Journal of intellectual 

capital, VOl 15 No.4 , Emerald Group publishing limited , p.589-591  .  

66. Stagars.M (2015): university startups and spinoffs, Guide for 

Entrepreneurs in Academia, Apress , Hong Kong, P. 125-126. 

67. Gupte.M (2007): success of university spinoffs, Network Activities 

and Moderating Effects of Internal communication and Adhocracy , 

Deutscher universitats – verlag, Germany, P.19-20. 

68. Stagars.M (2015): Opcit , P. 10 - 11. 


