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APIO

اكتشاف لتسويق خبراء نقل ا�بداع 
com.apiopartners.www / +15033356998 :مكتب

دعم الوالية والحكومة ا�قليمية لنقل التكنولوجيا 

أرونديب أس. باردهان 

    

ملخص: 

نقــل التكنولوجيــا أو نقــل املعرفــة أحــد األفــكار املبتكــرة األساســية للنظــام االقتصــادي التــي تقــوم عــىل املعرفــة. خــالل 

األربعــÑ ســنة املاضيــة، كانــت مÙرســة نقــل التكنولوجيــا قــد تطــورت إىل حــد بعيــد لتشــمل العديــد مــن جوانــب العمــل 

 Ùبالصناعــة باإلضافــة إىل تشــجيع األمــوال املضــارب بهــا لتنظيــم املشــاريع عــن طريــق الكليــات والطــالب التابعــة لهــا. كــ

كان للواليــات (بالواليــات املتحــدة) والحكومــات اإلقليميــة اهتــÙم خــاص بتشــجيع نقــل التكنولوجيــا والكليــات والطــالب 

املتعهــدة بذلــك نظــراً لألثــر االقتصــادي الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن تلــك األنشــطة. نتيجــة لذلــك، قامــت العديــد مــن 

الواليــات بإنشــاء برامــج لتشــجيع ورعايــة األنشــطة الخاصــة بنقــل تكنولوجيــا تنظيــم املشــاريع مــع الرتكيــز بشــكل أســايس 

عــىل املخصصــات املاليــة املتفاوتــة للتكنولوجيــا وتطويــر املنتــج وإنشــاء و)ويــل مؤسســات التطويــر. (كــن إيقــاف هــذه 

الربامــج املمولــة مــن الواليــة مــن أجــل الضبــط واإلدارة إذا مــا تــم تنفيذهــا عــىل النحــو الصحيــح حيــث (كنهــا تعزيــز 

النظــام االقتصــادي الجديــد.  

التحديات: 

ــÙلية  ــوارد رأس ــة وم ــة محلي ــكل صناع ــىل ش ــيل، ع ــادي مح ــم اقتص ــام دع ــاء نظ ــىل إنش ــا ع ــل التكنولوجي ــد نق يعتم

وحكوميــة. ويعــد دور الحكومــة هــو توفــ� املــوارد التــي تســهل التعامــالت بــÑ الجامعــات والــرشكات. هــذه املــوارد (كــن 

أن تكــون هدفــاً للــرشكات املبتدئــة أو الــرشكات املوجــودة فعليــاً حيــث يكــون لهــا العديــد مــن األشــكال. توفــر الواليــات 

والحكومــات املحليــة حزمــة مــن الربامــج مثــل حوافــز التعــاون البحثــي مــع الجامعــات، وحوافــز يتــم منحهــا لتأســيس 

الكليــة عــىل أســاس )ويــالت مختلفــة، إزالــة القيــود السياســية والترشيعيــة التــي تعيــق نقــل التكنولوجيــا التــي تقدمهــا 

الواليــة عــىل شــكل )ويــالت متفاوتــة، وبنيــة تحتيــة عــىل هيئــة جهــة تطويــر. 

ــر  ــي ســوف توف ــة املناســبة مــن الربامــج والت ــد الحزم ــات هــي تحدي ــات الوالي ــي تواجــه حكوم ــات الت إن أحــد التحدي

االســتفادة القصــوى للنظــام االقتصــادي املحــيل الجديــد وكذلــك مســتوى التمويــل املناســب لتلــك الربامــج. ويعتمــد اختيــار 

تلــك الربامــج بشــكل كبــ� عــىل النظــام االقتصــادي الجديــد أو املبتكــر. 

فعــىل ســبيل املثــال: قــد ال يكــون مــن الــرضوري توفــ� )ويــالت مختلفــة أو مســتوى عــال مــن التمويــل املتبايــن يف حالــة 

ــك يف حــال وجــود  ــة وذل ــق الوالي ــم إنشــائها عــن طري ــي ت ــر الت ــة أو مؤسســة التطوي ــوارد متاحــة يف الجمعي وجــود م

العديــد مــن جهــات التطويــر يف النظــام االقتصــادي. 
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وفقــاً لـــ AUTM لرتاخيــص املســاحة ودراســة تــم إجراؤهــا مــن قبــل الجامعــات عــن طريــق منظمــة صناعــة التكنولوجيــا 

الحيويــة فــإن خمــس رشكات مبتدئــة تقريبــاً بــÑ عامــي 1980 و 2014 كانــت قــد منحــت ترخيصــاً بـــ  3.8 مليــون وظيفــة 

يف الفــرتة ذاتهــا، وكان تأث�هــا املقــدر عــىل إجــÙيل الناتــج الصناعــي 1.1 ترليــون دوالر أمريــ2. إدراكاً لذلــك، فــإن حكومــات 

الواليــات يف الواليــات املتحــدة كانــت قــد اســتثمرت يف العديــد مــن الربامــج لتشــجيع أنشــطة تنظيــم املشــاريع ومســاعدة 

املرشوعــات الصغــ�ة واملتوســطة 3ــا فيهــا الــرشكات الناشــئة. إن الرتكيــز عــىل هــذه املســألة هــو بصفــة خاصــة مــن أجــل 

مناقشــة مؤسســات التطويــر املمولــة مــن قبــل الواليــة والتمويــالت املختلفــة، والتحديــات وثيقــة الصلــة بهــا، وكذلــك أفضــل 

االســتخدامات واملنافــع التــي توفرهــا تلــك الربامــج للنظــام االقتصــادي الجديــد. 

مؤسسات التطوير التي تنشئها الوالية: 

لقــد أصبــح الجانــب الخــاص بريــادة األعــÙل يف نقــل التكنولوجيــا ذا أهميــة متزايــدة نظــراً للتأثــ� االقتصــادي الكامــن الناتــج 

عــن رشكات الجامعــة الناشــئة. أحــد هــذه الربامــج هــو إنشــاء مؤسســات تطويــر األعــÙل، وخصوصــاً تلــك املؤسســات التــي 

تزيــد مــن تطويــر األعــÙل واملرشوعــات خــالل فــرتة محــددة والتــي تنبثــق عــن مؤسســة التطويــر. واســتناداً إىل التعريــف، 

ــد مــن املتغــ�ات يف السياســات واملÙرســات أو  ــاك العدي ــة حــول العــا16. وهن ــد عــن 7 معجــالت عامل ــا يزي ــاك م ــإن هن ف

االســتخدامات (والنجاحــات) الخاصــة 3ؤسســات التطويــر يف الواليــات املتحــدة. 

ــات  ــل والخدم ــات االستشــارة والتموي ــل خدم ــا مث ــات لعمالئه ــواع الخدم ــد مــن أن ــر األعــÙل العدي ــر مؤسســات تطوي توف

ــك الوصــول إىل الخــرباء  ــÑ وكذل ــت الخاصــة باملســتثمرين والتنفيذي ــك الوصــول إىل شــبكات االنرتن ــة املشــرتكة وكذل اإلداري

ــن الجــدد واملســتثمرين الجــدد.  ــÑ املتعهدي ــة»2 ب ــط «الفجــوة املعرفي ــة أساســية رب ــÑ وبصف القانوني

إن التحــدي الــذي يواجــه معظــم مؤسســات التطويــر هــو نقــص االستشــاريÑ وعــدم وضــوح مســار التمويــل، وعــدم تحديــد 

خطــة العمــل، وكذلــك نقــص اإلدارة االحرتافيــة ونقــص األهــداف الواضحــة. يوجــد إجــÙع عــىل أنــه إذا 6 يتــم أخــذ العوامــل 

الســابقة يف االعتبــار عنــد تأســيس جهــة التطويــر فــإن نجــاح جهــة التطويــر ســوف يكــون محــل اســتفهام. 

لذلــك، فــإن علينــا البــدء يف أكــA األســئلة تســاؤالً. عــىل ســبيل املثــال: أي قطــاع صناعــي ســوف تســتهدفه مؤسســة تطويــر 

األعــÙل؟ تختلــف املــوارد واملهــارات التــي تتطلبهــا جهــة تطويــر أعــÙل التكنولوجيــا الحيويــة بشــكل كبــ� عــن جهــة تطويــر 

ــر ومجلــس اإلدارة واالستشــاريÑ نقــل الخــربة بســهولة مــن أحــد القطاعــات إىل القطــاع  أعــÙل دوت-كــوم. ال (كــن للمدي

اآلخــر. كذلــك، إذا 6 يكــن النظــام االقتصــادي املبتكــر فاعــالً ومؤثــراً، فإنــه مــن املحتمــل وجــود نقــص يف االستشــاريÑ ورأس 

املــال. 

مع ذلك، فإنه يجب األخذ يف االعتبار العديد من األمور قبل إطالق جهة تطوير األعÙل3:  

ــر  ــة تطوي ــن ملؤسس ــث (ك ــادي بحي ــام االقتص ــاريع يف النظ ــم املش ــاخ تنظي ــدد من ــد: يح ــيل الجدي ــادي املح ــام االقتص النظ

 .Ñــ ــن أو املقاول ــات املتعهدي ــاً إلحتياج ــا وفق ــة له ــات الالزم ــد الخدم ــÙل تحدي األع

خطــة التطويــر االقتصاديــة: التأكــد مــن كــون مؤسســة تطويــر األعــÙل جــزءاً مــن خطــة التطويــر االقتصاديــة األكــرب. حيــث ال 

(كــن ملؤسســات تطويــر األعــÙل يف حــد ذاتهــا إحــداث التغيــ�. 

تلبيــة احتياجــات الجمهــور: تعتــرب مؤسســات تطويــر األعــÙل أدوات تطويــر اقتصاديــة ذات مرونــة عاليــة ويجــب أن تعكــس 

احتياجــات الجمهــور أينــÙ وجــدت. 

املوقــع:  يعتــرب موقــع ومرافــق مؤسســة تطويــر األعــÙل ذو أهميــة حيــث يســاعد عــىل خلــق مجموعــة كبــ�ة مــن الــرشكات 
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   .Ñواالستشــاري Ñالناشــئة واملتعهديــن أو املقاولــ

ــة الســليمة عــىل مصــادر  ــد الخطــة املالي ــث تعتم ــاً. حي ــاً مكلف ــر األعــÙل مرشوع ــرب مؤسســات تطوي ــل: تعت خطــة التموي

مختلفــة للتمويــل وذلــك لضــÙن النجــاح عــىل املــدى الطويــل. كــÙ يجــب وضــع الخطــط واألهــداف املناســبة ومراجعتهــا 

ــة.  بصفــة دوري

املــوارد وفريــق العمــل: ر3ــا يعتــرب ذلــك أحــد أهــم املعايــ� التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار. حيــث يجــب تزويــد مؤسســة 

ــر األعــÙل بــل أيضــاً بأولئــك الذيــن  ــا تطوي ــر األعــÙل بالخــرباء القادريــن ليــس فقــط عــىل فهــم ومعالجــة تكنولوجي تطوي

لديهــم الخــربة والهمــة لبــدء التشــغيل.     

األهــداف والغايــات الواقعيــة: األهــداف والغايــات الكليــة يجــب أن تلبــي توقعــات الجمهــور والنظــام االقتصــادي الجديــد، مــع 

األخــذ يف االعتبــار الحقائــق الخاصــة بتأســيس مرشوعــات ناجحــة. يجــب أن تعكــس األهــداف الطبيعــة التطويريــة للمــرشوع 

عــىل املــدى الطويــل. 

البــد، و3جــرد تأســيس جهــة تطويــر األعــÙل التكنولوجيــة، أن تتوفــر «مÙرســات أفضــل» معينــة تزيــد مــن إحتÙليــة نجاحهــا 

بقــوة. وتتضــح تلــك املÙرســات يف ثــالث مجموعــات4:  

ــات واســرتاتيجيات محــددة  ــن أهــداف وغاي ــر ويجــب أن يتضم ــة التطوي ــات جه ــة ثب ــك بإمكاني ــط ذل ــة األداء: يرتب محصل

بوضــوح. يجــب أن يضمــن الهــدف األســايس نجــاح املقاولــÑ أو املتعهديــن عــىل املــدى الطويــل يف النظــام االقتصــادي وكذلــك 

يعكــس طبيعــة العمــالء. يجــب تجميــع املحصــالت وتحليلهــا بصفــة دوريــة (عــدد العمــالء، مــدة بقائهــم، الخدمــات املقدمــة، 

إنهــاء التمويــل، امللكيــة الفكريــة، إطــالق املنتجــات، الوظائــف املحــددة... إلــخ). مــن املهــم كذلــك تجميــع تلــك النتائــج حتــى 

بعــد خــروج العميــل مــن جهــة التطويــر. 

السياســات واإلدارة:  يجــب تناغــم السياســات واملÙرســات وأســلوب اإلدارة بحيــث يعكــس احتياجــات العمــالء. يوجــد العديــد 

 .Ñــ ــن واملقاول ــدى املتعهدي ــدرات اإلدارة ل ــالء، وق ــر العم ــة تطوي ــة، مرحل ــىل قطــاع الصناع ــد ع ــي تعتم ــ�ات الت ــن املتغ م

3جــرد وضــع السياســات فإنــه يجــب إتباعهــا، و(تــد ذلــك أيضــاً للمجلــس االستشــاري لجهــة التطويــر. يجــب أن تبــدي اإلدارة 

واملجلــس خــربة بصفتهــا متعهــداً وخبــ� يف املحاســبة واملاليــة وامللكيــة الفكريــة والقانــون العــام، والنواحــي الفنيــة وكذلــك 

بصفتهــا مديــراً للمؤسســة. 

الخدمــة املقدمــة:  يوجــد كــم هائــل مــن الخدمــات التــي (كــن أن توفرهــا جهــة تطويــر األعــÙل. والســؤال هنــا هــو مــا الــذي 

يجــب أن توفــره تلــك الجهــات. تشــمل الخدمــات املقدمــة حزمــة متنوعــة مــن أعــÙل الســكرتارية، البنيــة التحتيــة واملرافــق، 

ــارة  ــم االستش ــال، تقدي ــول إىل رأس امل ــت والوص ــبكات االنرتن ــل، ش ــويق، التموي ــم التس ــغييل، دع ــذ التش ــط والتنفي التخطي

والتعليــم، وكذلــك العمليــات الخاصــة بجهــة التطويــر ذاتهــا. وفيــÙ يــيل أشــهر الخدمــات املقدمــة عــن طريــق أكــرب مؤسســات 

تطويــر األعــÙل الناجحــة5:  

· تقديم العون للمرشوعات الرئيسية	

· أنشطة شبكات االتصال 	

· املساعدة يف التسويق 	

· املحاسبة واإلدارة املالية 	

· اآلالت املتخصصة 	
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· خدمات االنرتنت فائق الرسعة 	

· الوصول إىل أصحاب رؤوس األموال، ممويل املرشوعات، والربط بÑ مقدمي االستشارة والرشيك االسرتاتيجي	

· املساعدة يف زيادة التمويل البن2، واملنح ورأسÙل املرشوع 	

· الخدمات املكتبية أو اإلدارية 	

· الربط باملعاهد التعليمية العليا 	

· التدريب عىل فهم املرشوع 	

· التدريب عىل مهارات العرض 	

· 	 Ñاللجان االستشارية التتبعية أو االستشاري

· تقديم املساعدة التجارية واالقتصادية 	

· التدريب عىل املوارد البرشية 	

تأســيس جهــة تطويــر ممولــة مــن قبــل الواليــة مــن شــأنه توفــ� منافــع هائلــة للنظــام االقتصــادي الجديــد مــن خــالل األخذ يف 

االعتبــار عوامــل مثــل تلــك التــي تــم ذكرهــا أعــاله، لتلبيــة احتياجــات املتعهديــن املحليــÑ، فضــالً عــن املحافظــة عــىل االهتــÙم 

بتوفــ� املنافــع للجمهــور عــىل املــدى الطويل. 

تباين التمويل في التكنولوجيا الممولة من قبل الوالية: 

ــل املتبايــن يف الجامعــات ملواجهــة «وادي  ــادة يف برامــج التموي ــك زي ــة، كانــت هنال خــالل الخمســة والعرشيــن عامــاً املاضي

ــأن  ــل يف اعــرتاف الجامعــات ب ــك )ث ــع األساســية لذل ــر. الدواف ــل األســايس والتطوي ــÑ بحــث التموي املــوت» األول، الفــرق ب

التطــور التكنولوجــي (كــن أن تزيــد قيمتــه (يف منــح الرتاخيــص وزيــادة رأس املــال) وكذلــك زيــادة املخاطــرة املكروهــة صناعيــاً 

ــة مبكــرة. يف عــام 1999 كان هنــاك حــوايل 15 مــن تلــك الربامــج، والتــي كانــت قــد زادت  لالســتثÙر يف تكنولوجيــات مرحل

ألكــA مــن 80 )ويــالً وفقــاً لـــ Mind the Gap، مــن تلــك التمويــالت التــي اســتثمرت 300 مليــون دوالر بلغــت عوائدهــا 4 

بليــون دوالر.     

هنــاك إجــÙع عــىل مســتوى العــا6 عــىل أن اإلبــداع والتكنولوجيــا يقومــان عــىل التطــور االقتصــادي، مثــال: اقتصــاد املعرفــة 

ــط يف  ــس فق ــات، لي ــوم الحكوم ــاة6. تق ــة، وجــودة الحي ــات التطــور االقتصــادي، والصحــة العام ــة تحدي ــاً ملواجه ــد أساس يع

ــي قامــت مــن  ــر الــرشكات الناشــئة. أحــد الطــرق الت ــا وتطوي ــل التكنولوجي ــادة )وي ــل عــرب العــا6، بزي ــات املتحــدة ب الوالي

خاللهــا الواليــات يف الواليــات املتحــدة بتقديــم الدعــم كانــت التمويــل مــن قبــل الواليــة «املتبايــن». حيــث كان هنــاك زيــادة 

يف عــدد الربامــج التــي تدعــم التكنولوجيــا املبنيــة عــىل الــرشكات الناشــئة عــىل مســتوى حكومــة الواليــة. وكان هــذا عــىل شــكل 

)ويــل التســويق الــذي يتطلــب التعــاون بــÑ الرشكــة والجامعــة ويالئــم التمويــل مــن الرشكــة، مثــل: تقليــل املخاطــرة املاليــة 

التــي تتحملهــا الــرشكات الصغــ�ة والناشــئة. 

التحــدي الــذي تواجهــه الواليــة والقائــم عــيل الربامــج التكنولوجيــة املتباينــة هــو أن التمويــل غالبــاً مــا يكــون قــراراً سياســياً 

و(كــن أن يختلــف مــن عــام آلخــر. حيــث يلــزم أن يظــل التمويــل ثابتــاً ليــس فقــط مــن عــام آلخــر بــل أيضــاً هنــاك رضورة 

ــار  ــ� صارمــة تكفــي الختي ــات األخــرى عــدم وجــود معاي ــ�. وتشــمل التحدي ــى يكــون ذا تأث ــاً حت ــل كافي ألن يكــون التموي

املرشوعــات الالزمــة للتمويــل ومحاولــة توزيــع التمويــل عــىل مرشوعــات كثــ�ة جــداً. 
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وباإلضافــة إىل رأس املــال التقليــدي للمــرشوع، فــإن هــدف التمويــالت املتباينــة التــي تقــوم بهــا الواليــة هــي ضــÙن املنفعــة 

االقتصاديــة عــىل املــدى الطويــل. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، تحتــاج هــذه األنــواع مــن التمويــل املتبايــن أن يتــم إدارتهــا بشــكل 

متبايــن. كــÙ يف العديــد مــن الجامعــات القاLــة عــىل التمويــل املتبايــن، فــإن بعــض التمويــالت ال يتــم اســتثÙرها، حيــث )ثــل 

منحــاً، وهــي الســؤال األول الــذي يجــب توجيهــه عنــد بــدء التمويــل. مــع األخــذ يف االعتبــار مــا هــي األهــداف، األســئلة التاليــة 

التــي يجــب توجيههــا قبــل البــدء يف التمويــل املتبايــن مــن قبــل الواليــة هــي: 

مــا هــو هــدف التمويــل؟ يف حالــة مــا إذا كان الهــدف هــو الحصــول عــىل عائــد مــن االســتثÙر، فــإن شــكل ووظيفــة التمويــل 

تبــدو بشــكل كبــ� وكأنهــا رأســÙل تقليــدي للمــرشوع. ســوف يصبــح التمويــل ذو انتقائيــة كبــ�ة يف تحديــد أنــواع الــرشكات 

املمولــة مــن أجــل الحصــول عــىل عائــد. مــع ذلــك، فإنــه يف حالــة مــا إذا كان الهــدف هــو تعزيــز النظــام االقتصــادي الجديــد، 

فــإن طبيعــة املرشوعــات املمولــة تتغــ� لتشــمل املرشوعــات التــي (كــن أن تؤثــر عــىل النظــام االقتصــادي عــىل املــدى الطويل. 

هل التمويل سوف يتم استثÙره أو يقدم كمنح؟ 

بالنســبة للســؤال أعــاله، فــإن الطريقــة التــي يتــم بهــا تقديــم التمويــل تكــون أيضــاً إلزاميــة. املقصــود بالتمويــل الــذي يتــم 

اســتثÙره هــو أن األســهم العاديــة املدعومــة ماليــاً يتــم تقد(هــا إىل املســتثمر، وبذلــك يتــم تقليــل إجــÙيل األســهم اململوكــة 

مــن قبــل باقــي املســتثمرين. مــع ذلــك، فــإن املنــح ال يوجــد بهــا أســهم عاديــة و(كــن أن )ثــل قيــوداً والتزامــات وذلــك عــن 

طريــق تقديــم ضÙنــات أن املــرشوع يســ� يف االتجــاه الصحيــح.       

ما هي متطلبات النظام االقتصادي الجديد؟

 إلنشــاء برنامــج ناجــح فإنــه يلــزم تلبيــة احتياجــات املتعهديــن املحليــÑ. عــىل ســبيل املثــال: هــل التمويــل يصعــب الحصــول 

عليــه؟ هــل هنــاك روابــط وعالقــات رشاكــة مــع الجامعــات واملؤسســات البحثيــة املحليــة؟ مــا هــي أنــواع التكنولوجيــا ومــا 

ــل  ــل؟ هــل )وي ــا هــو مســتوى ومصــدر التموي ــاذا 6 تحصــل عــىل دعــم؟ م ــي 6 تحصــل عــىل دعــم؟ ومل ــواع الت هــي األن

ــة؟ هــل (كــن اإلعتــÙد عــىل مســتوى التمويــل  ــد كل دورة ميزاني ــده عن ــم تجدي ــل يت الربنامــج دفعــة واحــدة أم أن التموي

لعــدة ســنوات يف حالــة مــا إذا تــم تجديــده؟ 

باإلجابــة عــىل األســئلة الســابقة، يبــدأ وضــع إطــار عمــل إلنشــاء الربنامــج. بالرتكيــز عــىل نــوع التمويــل الــذي ال يعتمــد عــىل 

رأســÙل املــرشوع، فــإن هنــاك اعتبــارات هامــة إلنشــاء الربنامــج لضــÙن النجــاح عــىل املــدى الطويــل. (كــن تلخيــص عنــارص 

اإلنشــاء الرئيســية فيــÙ يــيل: 

نــوع املرشوعــات: طبيعــة املرشوعــات التــي يتــم )ويلهــا يجــب ذكرهــا بوضــوح. عــىل ســبيل املثــال: هــل يقتــرص التمويــل 

عــىل قطــاع معــÑ مثــل الربمجيــات أو التكنولوجيــا الحيويــة أم ســوف يتــم قبــول املرشوعــات مــن جميــع القطاعــات؟ هــل 

تحتــاج املرشوعــات املقرتحــة أن يكــون لهــا مســتوى جاهزيــة معــÑ مــن الناحيــة التكنولوجيــة يتــم عــىل أساســه التمويــل؟ 

مســتوى التمويــل: بالنســبة ملــا ذكــر أعــاله، مــا هــو مســتوى )ويــل كل مــرشوع، وهــل (كــن )ويــل املــرشوع لعــدة ســنوات؟ 

ــال:  ــبيل املث ــىل س ــا. ع ــل لتطويره ــن التموي ــة م ــتويات مختلف ــة مس ــة مختلف ــات تكنولوجي ــات يف قطاع ــب املرشوع تتطل

ــل  ــدوالرات قب ــن ال ــÑ م ــات املالي ــاج بشــكل أســايس مئ ــة ســوف تحت ــة أو الصيدالني ــة الحيوي ــة بالتقني ــات الخاص املرشوع

الحصــول عــىل منتــج، حيــث ســيلزم جــزء مــن ذلــك إلنتــاج برنامــج فقــط.  

مصــادر التمويــل: تأمــÑ مصــدر ثابــت للتمويــل بحيــث (كــن )ويــل املرشوعــات بشــكل دائــم. تنــوع الحصــص ســنوياً يبــدأ يف 

خلــق مشــكالت مــن خــالل التنافــس الوهمــي بــÑ املرشوعــات التــي يتــم اختيارهــا للتمويــل. يتــم تحديــد مبلــغ التمويــل مــع 

العلــم بــأن نفــس مبلــغ التمويــل الــذي يتــم توفــ�ه يف األعــوام التاليــة يســمح للمديريــن بالتخطيــط وخلــق ثقافــة التعــاون 

يف النظــام االقتصــادي الجديــد.
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 :Ñاختيــار املرشوعــات: يجــب تحديــد األســس التــي يتــم اختيــار املرشوعــات بنــاءاً عليهــا بوضــوح، و(كــن تقســيمها إىل جزئــ

ــات  ــوق، عالق ــات الس ــة، واحتياج ــة الفكري ــا، وامللكي ــبة للتكنولوجي ــة بالنس ــات املطلوب ــات والبيان ــوع املعلوم ــو ن األول ه

الرشاكــة بــÑ مســتلمي التمويــل مــن أجــل التطويــر، التمويــل أو املــوارد املقدمــة مــن قبــل مســتلم التمويــل، النواتــج املتوقعــة 

مــن املــرشوع، وتأثــ� املــرشوع بشــكل عــام. أمــا الجــزء الثــاþ فيتمثــل يف كيفيــة تقييــم املــرشوع. مــن املهــم وضــع قاعــدة 

أو أســاس للتقييــم وتســجيل املرشوعــات وإنشــاء األحــداث الهامــة الرئيســية للمــرشوع. أيضــاً، يجــب أن تبــÑ هيئــة التقييــم 

أو األشــخاص املســئولÑ عــن التقييــم طبيعــة التكنولوجيــات والقطاعــات التــي يتــم )ويلهــا 3وجــب الربنامــج، وأثرهــا عــىل 

النظــام االقتصــادي الجديــد. 

متابعــة إعــداد التقاريــر:  3جــرد )ويــل املــرشوع، مــن املهــم اســتالم تحديثــات دوريــة حــول ســ� املــرشوع نحــو األحــداث 

ــر فســخ  ــزم األم ــة املــرشوع، وإذا ل ــن 3راقب ــك للمديري ــث يســمح ذل ــم. حي ــم تأسيســها يف التقيي ــي ت ــة الرئيســية الت الهام

ــا نفســها.  ــة وجــود مشــكالت يف التكنولوجي ــزام باألحــداث الرئيســية الهامــة أو يف حال ــة عــدم االلت املــرشوع يف حال

الخاتمة 

ــة  ــن الناحي ــ� م ــكل كب ــد بش ــ� مفي ــد ذو تأث ــئة يع ــرشكات الناش ــا ال ــوم عليه ــي تق ــا الت ــا والتكنولوجي إن دور التكنولوجي

االقتصاديــة بشــكل عــام. عــىل ســبيل املثــال: خــالل 46 عــام مــن العمــل، تــم تقييــم مركــز جامعــة مدينــة فالديلفيــا للعلــوم8 

بأنــه يخــدم 155 رشكــة (ناشــئة، مقدمــة لالستشــارات،.. إلــخ) قاLــة بالفعــل، توفــر مــا يزيــد عــن 15.500 وظيفــة مبــارشة 

وأكــA مــن 25.800 وظيفــة غــ� مبــارشة. يوجــد العديــد مــن األمثلــة األخــرى مثــل تلــك التــي تــربز دور اإلبــداع والتكنولوجيــا 

يف التأثــ� عــىل االقتصــاد. قامــت املــدن والواليــات والحكومــات املحليــة واالتحاديــة عــرب العــا6 بــإدراك ذلــك، فأنشــأت برامــج 

ملعالجــة نظمهــم االقتصاديــة املحليــة الجديــدة. فــÙ (كــن القيــام بــه يف موقــع مــا ليــس بالــرضورة القيــام بــه يف موقــع آخــر. 

كذلــك، توجــد العديــد مــن العوامــل األخــرى خــالف تلــك الــواردة يف هــذا البحــث تســاهم بشــكل كبــ� يف إنجــاح النظــام 

االقتصــادي الجديــد. عنــد تصميــم برامــج مثــل جهــات التطويــر التــي تؤسســها الواليــة والتمويــل املتبايــن للتكنولوجيــا، فإنــه 

 .Aوأكــ Aالت النجــاح أكــÙمــن املهــم تحديــد العوامــل واالعتبــارات األخــرى الواجــب مراعاتهــا لزيــادة احتــ
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بناء وتطوير القدرات التحولية داخل المؤسسات 
  

د. دانيال باجليري

جامعة ميسينا (إيطاليا) 

 

إن تشــجيع التطــور ليناســب املتطلبــات االجتÙعيــة محاولــة معقــدة تســتلزم حــل الجدليــة التــي تقــيض بــأن دمــج أنظمــة 

ــدوى“.  ــال ج ــىل أنه“ب ــه ع ــم فهم ــا يت ــاً م ــة غالب ــتثÙرات البطيئ ــع االس ــكايف م ــدر ال ــال وبالق ــكل فع ــة بش ــر القومي التطوي

ــل  ــض الهائ ــا عــىل الرغــم مــن هــذا الفي ــم تجاهله ــر يت ــة البحــث والتطوي ــإن إنتاجي ــة، ف ــد مــن األنظمــة الصناعي يف العدي

ــاع السياســة والباحثــÑ يهتمــون  ــك، فــإن صن ــراءات االخــرتاع (دويــرتي 2007). نتيجــة لذل ــل وب ــات والتموي مــن التكنولوجي

بصفــة خاصــة باملرشوعــات التــي تربــط الــرشكات والجامعــات و/أو مؤسســات البحــث العامــة وثيقــة الصلــة مــن أجــل توفــ� 

محفــزات لدفــع األفــكار العلميــة خــارج املعمــل. 

ــال  ــة للمج ــدود اإلدراكي ــىل الح ــب ع ــرشكات التغل ــىل ال ــرض ع ــة تف ــكارات ذات قيم ــر ابت ــي أن تطوي ــة ه ــرة العام الفك

التكنولوجــي واســتيعاب أســس املعرفــة الخارجيــة. وللقيــام بذلــك، تحتــاج الــرشكات لتطويــر القــدرات الجتيــاز املجــال الــذي 

ــع املؤسســات  ــة م ــات التعاوني ــق تشــجيع االتفاقي ــن طري ــة، ع ــيس بصــورة تقليدي ــا الرئي ــن اختصاصه ــد ع ــد ابتع ــون ق يك

ــا.  ــوم والتكنولوجي ــÑ العل ــوة ب ــق الفج ــن غل ــا م ــÙ (كنه ــة م ــوارد البرشي ــتثÙر يف امل ــق االس ــن طري ــك ع ــة وكذل األكاد(ي

فالــرشكات التــي تتطــور بشــكل أرسع وأقــوى مــن تلــك القــدرات (كنهــا االســتفادة مــن الفــرص الكبــ�ة الســتخدام األســواق. 

إن إنشــاء عمليــات تطويــر ذات تأثــ� قــوي تتطلــب أيضــاً قــدرات وإمكانــات تراكميــة مختلفــة، والتــي يجــب أن توســع أو 

ــة للــرشكات.  تعمــق مــن القاعــدة املعرفي

مــن خــالل العمــل الســابق تــم اكتشــاف أن صناعــة الجســور والجامعــات تؤثــر إيجابــاً يف القــدرة عــىل خلــق ابتــكارات ذات 

تأثــ� كبــ�. 

إن الفرضيــات التــي يتضمنهــا هــذا البحــث هــي أنــه وألجــل الفهــم املتعمــق لكيفيــة بلــورة االكتشــافات العلميــة إىل منتجــات 

ــر بهــا،  ــك يتطلــب فحــص دقيــق للمؤسســات وفــرق التطوي ــة، فــإن ذل ــة التســويقية أو التجاري نافعــة وناجحــة مــن الناحي

ــة  ــىل ثالث ــتملة ع ــة (Zahra et al., 2007) مش ــة للمعرف ــدرات التحويلي ــر الق ــيس وتطوي ــت بتأس ــا قام ــظ أنه ــث يالح حي

عنــارص: 

بناء األفكار العامة والرؤى املتعلقة باستخدام وتطبيق هذه املعرفة، 

تشكيل وتصميم منتجات متوقعة وتطبيقات أخرى، 

دمج املعرفة يف صورة منتجات. 
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يوضــح العنــرص الخــاص ببنــاء األفــكار والــرؤى العامــة لـــ KCC قــدرة الــرشكات عــىل االســتفادة مــن املــوارد حيــث يدرســون 

االســتخدامات والتطبيقــات املختلفــة لتقنياتهــم الناشــئة. ويعتــرب االســتثÙر أو االســتغالل التجــاري للمعرفــة التقنيــة أو الفنيــة 

أحــد أهــم القــدرات التــي )تلكهــا املؤسســة و)يزهــا عــن اآلخريــن. باإلضافــة إىل أن الهــدف مــن القــدرة عــىل “بنــاء األفــكار 

والــرؤى العامــة“ هــو تخيــل الطــرق والوســائل املوجــودة بتلــك األفــكار الســتخدام تكنولوجيــا معينــة. 

ــاك أبحــاث  ــإن هن ــة، ف ــة العلمي ــىل املعرف ــم ع ــر القائ ــدرات، الســيÙ يف التطوي ــك الق ــيس لتل ــدور الرئي ــن ال ــم م ــىل الرغ ع

قليلــة توضــح كيفيــة إنشــاء هــذه القــدرات. بعــض العلــÙء الداعمــÑ لفكــرة املعالجــات املؤسســية عاليــة األداء يعتــربون مــن 

الواضعــÑ أو املؤسســÑ لتلــك القــدرات (أيزنهــردت و مارتــن 2000). البعــض اآلخــر يبحثــون تأثــ� تلــك القــدرات عــىل األداء 

ــيس،  ــال & هي ــدرات (روث�م ــان 2002) أو تطــور الق ــات وليربم ــدرات الســابقة (هيلف ــ�اج، كايل، وكريشــنان 2005)، والق (أث

2007). مــع ذلــك، فــإن قضيــة تأســيس القــدرات يتــم تجاهلهــا عــىل نطــاق واســع الســيÙ يف املجــاالت العابــرة للحــدود مثــل 

التطــور القائــم عــىل املعرفــة العلميــة. 

الهــدف مــن هــذا الطــرح هــو بحــث ظهــور تحويــل القــدرات املعرفيــة يف توحيــد جهــود الرشكــة مــÙ يســاعد الــرشكات عــىل 

إنتــاج أفــكار جديــدة يتــم نقلهــا بشــكل رسيــع إىل الســوق.

إن إســهامنا هنــا هــو مــن أجــل توضيــح دور القــدرة االســتيعابية وعمليــات التعليــم فيــÙ يتعلــق بالتطويــر العابــر للحــدود. 

ــي)،  ــوع التكنولوج ــددة (التن ــة املتع ــر األنظم ــة تضاف ــأ نتيج ــي تنش ــورات الت ــك التط ــي تل ــدود ه ــرة للح ــورات العاب التط

ــوع املؤســيس).  ــة (التن ــة املختلف ــات املعرفي واملجتمع

يؤكــد التنــوع التكنولوجــي دور تضافــر جهــود األنظمــة املتعــددة يف خلــق تطــور معــريف مفاجــئ. ويتطلب ذلــك تنســيقاً مكلفاً 

ولكــن ر3ــا يخلــق مفاهيــم جديــدة ملشــاكل يســتعىص حلهــا وكذلــك تطويــر عمليــات تعليــم (كــن للعلــÙء اســتخدامها يف 

املرشوعات. 

يشــ� التنــوع املؤســيس إىل اشــرتاك الصناعــة يف تطويــر تطبيقــات جديــدة. حيــث (كــن لالكتشــافات التــي يتــم الحصــول عليهــا 

مــن الصناعــة أن تســاعد يف تقييــم مــدى املفاهيــم البديلــة مــع األخــذ يف االعتبــار احتياجــات املســتخدم النهــاÉ واملتطلبــات 

 . لتنظيمية ا

نوضــح يف هــذا البحــث أهميــة القــدرات املتطــورة كجــزء ال يتجــزأ مــن خطــة البحــث والتطويــر للرشكــة والعمليــات املؤسســية 

وثيقــة الصلــة بهــا. 
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موضوع المحاضرة 3 : االنتقال إلى مجتمع المعرفة 

البحث / عنوان المحاضرة : نقل اكتشافات جامعة 
التكنولوجيا : إنشاء بيئة لتنظيم المشاريع في 

الجامعات 

المجال / ملخص: 
(كــن أن تكــون الجامعــات جــزًء مهــÙً مــن محــرك النمــو االقتصــادي. ليــس فقــط فيــÙ يتعلــق بتخريــج فــرق عمــل مدربــة 

ــق فــرص عمــل مــن خــالل إنشــاء  ــÙ يخــص خل ــل أيضــاً في ــة، ب ــة والقومي بالشــكل املناســب للعمــل يف املرشوعــات املحلي

وتطويــر وتقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة للمرشوعــات القاLــة التــي تــم تأسيســها يف الجامعــة. العديــد مــن الــدول تنظــر 

الســتثÙراتها يف الجامعــات متطلعــة إىل الدمــج االقتصــادي واالجتÙعــي الســتثÙراتها. إن خلــق فــرص عمــل والحصــول عــىل 

دخــل منــح الرتاخيــص هــي اإلجــراءات التــي يتــم يف الغالــب تطبيقهــا. مــع ذلــك، فــإن هنــاك مــا يعــوق الســ� قدمــاً يف خلــق 

الوظائــف وبرنامــج منــح الرتاخيــص يف الجامعــات وهــو بيئــة الجامعــة نفســها. تهــدف هــذه املحــارضة إىل تســليط الضــوء عــىل 

كيفيــة جعــل مكاتــب التســويق املوجــه الرئيــيس إلدارة التغيــ� يف ثقافــة الجامعــة. 

القسم 1 : التحديات: 

ــة  ــرارات الصائب ــن يتخــذون الق ــك الذي ــة بأولئ ــا تعــج الجامع ــاً م ــم والبحــث. غالب ــم والتعل ــز للتعلي ــرب الجامعــات مراك تعت

لتجنــب القطــاع التجــاري. لذلــك، فــإن تشــجيع بيئــة تنظيــم املشــاريع داخــل الجامعــات )ثــل تحديــاً كبــ�اً. ويتضــح ذلــك يف 

نيــة اإلدارة العليــا للجامعــة تكريــس األهميــة املناســبة لتلــك األنشــطة. 

وينتج عن ذلك: 

عــدم كفايــة املــوارد التــي تســتخدمها فــرق العمــل الغــ� بارعــة والطــالب يف تلــك األنشــطة و)كــÑ هــؤالء املبتكرين . 1

مــن الحصــول عــىل حقــوق امللكيــة الفكريــة لتفعيــل املكونــات األخــرى للنظــام االقتصــادي التــي تســهل اإلنشــاء 

والتطويــر، و 

اعتقــاد فريــق العمــل بالجامعــة أنــه ال يتــم مكافأتهــم بالشــكل الــكايف الــذي يــربر اســتثÙرهم للوقــت ورأس املــال . 2

الســيايس لتحقيــق أهدافهــم يف تنظيــم املشــاريع، و 

عــدم كفايــة فريــق تســويق ذي خــربة يف كل مــن ثقافــة املرشوعــات املحليــة أو الدوليــة وكيفيــة معالجــة األعــÙل . 3

عمليــاً (وليــس فقــط مــن الناحيــة النظريــة). 

إن دور مكتــب التســويق (يف نقــل التكنولوجيــا) داخــل الجامعــة هــو التغلــب عــىل تلــك التحديــات وتشــجيع بيئــة تنظيــم 

املشــاريع التــي (كــن للطــالب وفريــق العمــل مــن خاللهــا تحقيــق قدراتهــم. حيــث ان هــدف املكتــب هــو التعامــل أيضــاً 

كــويص (كــن الوثــوق بــه عــىل حقــوق امللكيــة الفكريــة للجامعــة، فــإن هــذا الــدور املضاعــف يتطلــب مــن مكتــب التســويق 

أن يكــون مــزوداً بفريــق عمــل مــن األشــخاص الذيــن تثــق فيهــم الجامعــة )امــاً. ويخلــق هــذا يف حــد ذاتــه تحديــاً رئيســياً ال 

(كــن التغلــب عليــه يف بعــض األحيــان. 

القسم 2 : املÙرسات والطريقة 
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املعتقــدات الرئيســية لتأســيس مكتــب تســويق ناجــح تتلخــص فيــÙ يــيل مــع بعــض التعليــق عــىل كيفيــة إدارة الجامعــات 

بالتعــاون مــع مكتــب التســويق الناشــئ لتلــك القضايــا: 

التزام اإلدارة العليا للجامعة بربنامج التسويق / وبيئة تنظيم املشاريع عىل املدى الطويل. . 1

يجــب عــىل مكتــب التســويق الحصــول عــىل خطــة تســويق معتمــدة فعليــة طويلــة األمــد (املدة القياســية مــن 10-7 ســنوات) 

عــىل أســاس املــوارد املتاحــة املقدمــة لهــذا املكتــب. و(كــن أن يراعــي ذلــك كالً مــن رأســÙل التمويــل واكتشــاف رأس املــال 

البــرشي. يجــب أن يكــون يف هــذه الخطــة معايــ� لقيــاس الثقافــة ومســتوى املشــاركة مــن قبــل فريــق العمــل والطــالب. عــىل 

ســبيل املثــال: قياســات أو إحصــاءات مثــل عــدد مــرات االكتشــافات، مــدى قبــول الكليــة (للمعالجــة والجــودة وليــس للنتائــج)، 

عــدد املشــاركات يف التعامــالت الصناعيــة ..  إلــخ، كلهــا تعتــرب معايــ� مناســبة للقيــاس. إذا كان ذك يف مســار تصاعــدي مــن عــام 

 Ñكاملــ Ñلعــام، فــإن هــذا املكتــب يجــب اإلشــارة إليــه عــىل أنــه مكتــب ذو فاعليــة ويحــدث التقييــم األول فقــط بعــد عامــ

مــن التشــغيل. معايــ� أخــرى مثــل ناتــج الدخــل والعائــد مــن االســتثÙر وخلــق فــرص عمــل تصبــح مفيــدة إذا كانــت الجامعــة 

املصنفــة ضمــن أعــىل 200 جامعــة عامليــاً فيــÙ يتعلــق 3خرجــات أو محصــالت البحــث والتطويــر قــد قامــت عــىل األقــل خــالل 

عقــد كامــل مــن الزمــن بتدعيــم برنامــج التســويق بالعديــد مــن دراســات الحالــة الناجحــة وأن يكــون لديــه نظــام اقتصــادي 

جيــد لتحقيــق إمكاناتــه. يف غيــاب تلــك النظــم االقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة، فــإن هــدف الجامعــات يجــب توجيهــه نحــو 

بنــاء هــذا املركــز مــن خــالل الثبــات واالســتثÙر والعالقــات املؤثــرة مــع حامــيل األســهم.

يجــب عــىل مديــر املكتــب مواجهــة أي خطــة ليــس لهــا أهــداف واقعيــة أو أي خطــة تكــون أهدافهــا منقولــة أو مقتبســة مــن 

نظــام اقتصــادي آخــر ذو مســتوى نضــوج مختلــف. حيــث أن أي خطــة بالنســبة 

ملكتب تسويق جامعة معينة يجب أن تعكس النظام االقتصادي لهذه الجامعة. ويشمل ذلك: 

· مستوى معرفة الطالب وفريق العمل	

· مستوى تدعيم اإلدارة العليا للربنامج (املايل والسيايس واالتصاالت) 	

· االستقاللية التي يتم استخدامها لدعم كافة آليات الجامعة لتحقيق أهدافها	

يجــب أن تشــتمل أي خطــة عــىل كل مــن فريــق التطويــر باإلضافــة إىل دورات تدريبيــة للكليــة والطــالب واحــداث تواصــل. 

يعتــرب تاســيس النشــاط ببــطء يف جميــع املجــاالت التــي تصــب  يف مصلحــة الجامعــة شــيئاً مهــÙً ويجــب الســÙح بــه مــن 

خــالل إثــراء املجــاالت: ”اإلجــراء هــو الرابــط“. التســويق للملكيــة الفكريــة يجــب أن يكــون مقصــوراً عــىل العلــوم االجتÙعيــة 

 STEM فريــق العمــل والطــالب كــيشء خــاص 3ناطــق Ñواإلنســانية وإنتــاج محتــوى إعالمــي وال (كــن مالحظتــه بســهولة بــ

فقــط. 

حق تفويض مكتب التسويق بالتعامل نيابة عن الجامعة. . 2

يجــب منــح مكتــب التســويق الحــق يف التعامــل ليــس فقــط نيابــة عــن الجامعــة بــل أيضــاً يف التأثــ� عــىل اإلدارة العليــا إذا 

لــزم األمــر. إذا لوحــظ أن مديــر املكتــب يعمــل لصالــح مناطــق أخــرى داخــل الجامعــة، فــإن تحقيــق أهــداف املكتــب ســوف 

تصبــح اكــA تحديــاً. يتفاعــل مكتــب التســويق مــع كافــة جوانــب آليــات الجامعــة و(كنــه تحديــد مناطــق ذات تأثــ� وأخــرى 

تحتــاج إىل مثاليــة. يجــب أن تتقبــل اإلدارة العليــا امليــزة الوحيــدة للمكتــب وتضمــن أن بإمــكان مديــر املكتــب التأثــ� عــىل 

فريــق اإلدارة العليــا. يف حالــة عــدم تقديــم هــذا املســتوى مــن الدعــم ملديــر املكتــب فإنــه يحتمــل وجــود ثــالث أســباب فقــط: 

· من املحتمل أن يكون تعيÑ املدير خاطئا، أو 	

· من املحتمل أن يكون هناك خطأ لدى الشخص املقدم له التقارير، أو 	

· عــدم جاهزيــة اإلدارة العليــا للجامعــة للقيــام بالتعهــدات الالزمــة لربنامــج خلــق فــرص العمــل ولذلــك يجــب غلــق 	

مكتــب التســويق. 

ــاً إىل خســارة الجامعــة بشــكل كبــ� وعــادة يكــون أســوأ مــن عــدم وجــود  ضعــف فاعليــة وتــدþ أداء املكتــب يــؤدي فعلي
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مكتــب مــن أصلــه. يف هــذه الحــاالت فــإن تحســÑ املهــارات الفرديــة يف مكتــب عقــود بحــث الجامعــة الــذي لديــه معرفــة 

بامللكيــة الفكريــة مــن املحتمــل أن يكــون هــو االســتغالل األمثــل للمــوارد. 

   

سياســة مكافــآت امللكيــة الفكريــة هــي إعطــاء املبتكريــن امللكيــة الفكريــة وتأســيس حافــز لجميــع حامــيل األســهم . 3

للمشاركة. 

برنامــج املكافــآت للمطوريــن (املخرتعــÑ واملبدعــÑ الذيــن لديهــم ملكيــة فكريــة وليســوا مخرتعــÑ) يجــب أن يتــم تشــكيله 

ــس  ــئ الربنامــج لي ــة وتشــجيعية. يجــب أن يكاف ــز مالي ــق أفضــل املÙرســات، وأن يتســم بالشــفافية ويقــدم حواف عــن طري

ــل أيضــاً األطــراف  ــن) ب ــم ليســوا مطوري ــر ولكنه ــن ســاهموا يف التطوي ــن واملشــاركÑ (هــؤالء األشــخاص الذي فقــط املطوري

التــي لهــا تأثــ� عــىل فــرص املطــور. بطريقــة مÙثلــة فــإن توزيــع الدخــل بــÑ املطوريــن يجــب أن يكــون عــادالً بالنســبة لــكل 

املســاهمÑ، وإال فــإن الباحثــÑ األصغــر ســوف ال يشــاركون. يجــب أن يكــون التوزيــع عــىل أســاس ”إجــÙيل الدخــل“ وترحيلــه 

إىل ”صــايف التكاليــف“ منــذ البدايــة ولكــن مــع ضــÙن توزيــع كل دوالر مــن الدخــل عــىل املطوريــن واملبتكريــن. 

املعرفة الداخلية والخارجية بإنجازات مبتكري امللكية الفكرية. . 4

ــإن  ــل الــرشكات متعــددة الجنســيات ووســائل التواصــل االجتÙعــي، ف ــن الرئيســية مــن قب ــزاع العناوي ــه انت ــم في يف عــا6 يت

الحالــة يف الغالــب هــي أن مكتــب الصحافــة بالجامعــة يقلــل مــن أهميــة معرفــة الخطــوات الصغــ�ة يف برنامــج التســويق. 

العامــل األســايس ملكتــب ناجــح هــو رســالة التواصــل الخارجيــة، ولكــن األهــم مــن ذلــك الرســالة الداخليــة. التنافســية الداخليــة 

مهمــة، وكذلــك مــن الــرضوري تشــجيع التنافســية بــÑ الباحثــÑ والطــالب فيــÙ يتعلــق بتبنــي أفــكاراً صناعيــة جديــدة. 

ــة . 5 ــن الناحي ــ� م ــا تأث ــس له ــي لي ــويق الت ــب التس ــوارد مكات ــول مل ــم الوص ــة تقيي ــفافية عملي ــة الش ــح مرحل تفت

ــية.  السياس

ال يجــب الرتكيــز عــىل ذلــك كثــ�اً. اإلجــراءات واألنظمــة التــي مــن خاللهــا يتــم اجتيــاز تلــك املســألة يجب أن تتســم بالشــفافية 

بالنســبة للمطوريــن وفقــاً ملــا تــم تقييمــه بحيــث (كــن اختبــار الفرضيــات وتدقيقهــا. (نــع ذلــك اإلدراك الحــيس للقــرارات 

السياســية التحريضيــة وتعمــل عــىل تجنــب ســوء الفهــم. إذا كان البــد مــن اتخــاذ القــرارات بطريقــة سياســية، يجــب التأكــد 

مــن تحمــل املستشــارين الخارجيــÑ للمســئولية وليــس الفريــق الداخــيل. 

كفاية املوارد لتوظيف فريق العمل املؤثر وميزانية التدريب عىل تحسÑ مهارات مكتب التسويق.    . 6

يــرض فريــق العمــل الغــ� فعــال 3صداقيــة مكتــب التســويق، ال غنــى عــن فريــق العمــل الــذي يكــون عــىل درايــة 3ــا يقــوم 

ــم للمؤسســات  ــم االستشــارة والدع ــة لتقدي ــوارد كافي ــك م ــن أن لدي ــك تضم ــا تحتاجــه، فإن ــط عــىل م ــت فق ــه. إذا حصل ب

الخارجيــة القــادرة عــىل أخــذ مــا تحتاجــه. لذلــك فإنــه عنــد غيــاب فريــق عمــل ذو خــربة ومؤهــل فــإن الحاجــة إىل ميزانيــة 

تدريــب لفريــق العمــل لتقديــم النصيحــة واملشــورة لأليــدي العاملــة عــىل املــدى الطويــل تصبــح أمــراً رضوريــاً. يجــب عــىل 

الجامعــة رعايــة فريــق تســويقها وإدراك أن هــؤالء األفــراد (كــن أن يقومــوا بتأســيس الجيــل التــايل مــن املديريــن يف األقســام 

ــراً  ــه أم ــق العمــل عــن مهمت ــب يجعــل تخــيل فري ــة، واالســتثÙر يف التدري ــف بعقالني ــة للجامعــة . التوظي ــة املختلف اإلداري

صعبــاً. 

 

التناقضات يف شفافية تسجيل الفائدة يتÙىش مع سياسة الجامعة. . 7

بدون القول بأن تضارب املصالح ذو أهمية كب�ة يف أي جامعة لضÙن الحفاظ عىل الشفافية وتكامل املؤسسة. 

  

ــرص . 8 ــتثÙر يف ف ــم االس ــن بإمكانه ــÑ الذي ــارين الخارجي ــق املستش ــن طري ــة ع ــم إدارة امليزاني ــر: يت ــل التطوي )وي

ــكل كايف  ــا بش ــة لتطويره الجامع

ــر (كــن أن يعــزز مــن فــرص الجامعــة وجــذب الصناعــة للمشــاركة. يجــب أن تكــون رشوط املرجــع واســعة  ــل التطوي )وي

ــاح  ــارص الرئيســية لالنفت ــل أحــد العن ــة يف التموي االنتشــار الفــرتاض مجموعــة مختلفــة مــن املشــاهد حيــث أن هــذه املرون
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ــة  ــة مــا مقبول ــات تجرب ــاً لبيــع خدمــات الجامعــة أو الســتكÙل متطلب املتوقــع. ســواء كان التمويــل إلنشــاء موقعــاً إلكرتوني

ــب يف مــرشوع  ــم املكت ــر خارجــي لدع ــر تطوي ــح مدي ــع لصال ــص، أو للدف ــه ترخي ــوح ل ــي/ ممن ــتثمر أجنب ــق مس ــن طري ع

خــاص، يجــب أن يكــون التمويــل عــىل درجــة عاليــة مــن املرونــة داخــل اإلجــراء الحكومــي الــذي يضمــن الشــفافية واملÙرســة 

الجيــدة. يف العديــد مــن الجامعــات يتــم تــرك هــذه التمويــالت بالكامــل لتقديــر الشــخص حتــى مســتوى ميزانيــة يصــل إىل 

 .Ñــة صغــ�ة باملستشــارين الخارجيــL(45.000 £) مــع طلــب املوافقــة عــىل املبالــغ األكــرب مــن خــالل عمليــة تتضمــن قا

نظــام اقتصــادي خارجــي (كــن الوصــول إليــه عــن طريــق املــوارد البرشيــة والتمويليــة لتطويــر مــرشوع مــا، ويكــون . 9

فيــه طلــب تطويــر النظــام االقتصــادي متقدمــاً بشــكل كايف للمشــاركة يف املرشوعــات ذات املخاطــرة األكــرب. 

ــق  ــÙ يتعل ــان في ــÑ يختلف ــÑ املتÙثلت ــإن الجامعت ــدج، ف ــفورد وكامربي ــى يف أوكس ــابهتان. حت ــان متش ــاك جامعت ــت هن ليس

باألنظمــة االقتصاديــة املحليــة. مــن خــالل تتبــع أو اقتفــاء أثــر األشــياء الفريــدة التــي )يزهــا والتأســيس بنــاءاً عــىل النظــام 

االقتصــادي الــذي تتواجــد فيــه وتشــجيع الخريجــÑ. مــن املمكــن إنشــاء نظــام اقتصــادي جديــد بالكامــل مــن األســاس، ولكــن 

كأي ســلطات تنفيذيــة ســوف تــدرك أن عليــك ”اســتثÙر وتطويــر املــوارد التــي تحتاجهــا بشــكل أســايس“. ال (كــن الرتكيــز عــىل 

مــدى أهميــة خريجــي الجامعــة كقــوة فاعلــة يف تغيــ� املواقــف. فالعديــد مــن الخريجــÑ املســتثمرين وأصحــاب تراخيــص 

ــك قواعــد  ــب ذل ــات الخريجــÑ – ولكــن ســوف يتطل ــب التســويق مــن قاعــدة بيان أو الداعمــÑ للتغــ� ال يســتبعدون مكت

املشــاركة. 

إدارة حساب ذو فاعلية وإدارة املعاملة املسبقة: ”إدارة الرشكاء“. . 10

ــات  ــاء عالق ــم. بن ــÙ بينه ــرشاء في ــات ال ــون عملي ــن يتبادل ــراد الذي ــا عــىل عكــس األف ــرشاء مــن بعضه ال تقــوم الــرشكات بال

الرشاكــة وتوطيدهــا ومــن ثــم بيــع املنتجــات والخدمــات األخــرى. إذا قامــت الجامعــة بتدريــب فريــق العمــل برشكــة (أ) ثــم 

باعــت الخدمــة التدريبيــة، فــÙ الــذي (كــن بيعــه لهــذا العميــل؟ هــل (كــن ملكتــب التســويق الوصــول إىل تلــك املعلومــات؟ 

ــا مناســبة للمــرشوع. يجــب عــىل  ــاً كــÙ يجــب عــىل الجامعــات جعله ــة أمــراً رضوري ــل املتكامل ــات العمي ــرب إدارة عالق تعت

مكتــب التســويق تأســيس عالقــات مــع الــرشكات الرئيســية يف أماكــن محــددة تقــوم عــىل الثقــة الكبــ�ة ومــن ثــم نــرش تلــك 

العالقــات خــارج نطــاق االهتــÙم الرئيــيس 3ــرور الوقــت. كــÙ يجــب التعامــل مــع كل معاملــة عــىل أنهــا حســاب رئيــيس مــن 

خــالل إمكانــات الســوق والحلــول املتاحــة لــكل حســاب. 

قسم 3 : خطط التوصيات والتأسيس 

إن إنشــاء مكتــب تســويق يعتــرب أساســياً مــن أجــل تشــجيع العمــل باالقتصــاد املعــريف داخــل الجامعــات. (كــن حــدوث ذلــك 

 Aــا. التوصيــة الوحيــدة األكــ فقــط مــن خــالل اســتثÙر يســتمر لعقــود يف املوظفــÑ الذيــن تثــق فيهــم إدارة الجامعــة العلي

أهميــة للجامعــة التــي ترغــب يف الســ� عــىل هــذا النهــج أو تطويــر أدائهــا الحــايل هــو: 

نــادراً مــا تتلقــى إدارة الجامعــة العليــا النصيحــة الكافيــة مــن الناحيــة املهنيــة، حــول االحتياجــات الفعليــة وإىل أي مــدة تكــون 

مطلوبــة مــن أطــراف أخــرى لديهــم درايــة بالنظــام (النظــم) االقتصاديــة املحليــة ويشــاركون يف املجــال. ضــÙن أن التدريــب 

قــد تــم ملراجعــة مــا هــو املطلــوب مــن قبــل الجامعــة وأي املــوارد متاحــة بالجامعــة وملــاذا. و(كــن توظيــف ذلــك لتطويــر 

بنــاء مكتــب تســويق عــن طريــق جميــع حامــيل األســهم (اإلدارة العليــا، رؤســاء الكليــات، الباحثــÑ، مكتــب الصحافــة، مكتــب 

الخريجــÑ، مكتــب الطــالب ... إلــخ) الذيــن يتعهــدون جميعهــم بالتزاماتهــم. هــذه الخطــوة الهامــة تضمــن أي املــوارد املتاحــة 

تــم اســتغاللها بشــكل أمثــل.
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ملخص

لقــد كانــت املرشوعــات االســرتاتيجية واملشــرتكة تعتــرب مــن قبــل الباحثــÑ والتنفيذيــÑ عــىل الســواء وســيلة فعالــة للمؤسســات 

ــها –  ــم تأسيس ــي ت ــات الت ــل املؤسس ــز داخ ــاري املحف ــاف التج ــلوك واالستكش ــذا الس ــر األداء. ه ــÑ وتطوي ــطة لتحس النش

عــىل الرغــم مــن ذلــك – يظــل تحديــاً كبــ�اً يواجــه رجــال األعــÙل اليــوم. ومــع gــو وتطــور املؤسســات مــع مــرور الوقــت، 

مثــل النــاس )امــاً – فإنهــا )يــل ألن تصبــح محــددة يف أســاليب التفكــ� والتعلــم واإلدارة والتــرصف لديهــا – فتصبــح أقــل 

مرونــة وأقــل رغبــة يف تحســس وانتهــاز الفــرص الجديــدة. وهنــاك القليــل مــن الشــك بــأن اآلراء والتوجهــات لــدى املؤسســات 

الالزمــة الستكشــاف وتعزيــز الفــرص الجديــدة مختلفــة جذريــاً مــن تلــك الالزمــة لتســهيل العمليــات الحاليــة، مــÙ يجعــل 

مــن الصعــب مواصلــة كال املجموعتــÑ مــن األنشــطة يف نفــس الوقــت داخــل مؤسســة معينــة. اســتناداً عــىل أهميــة النمــو 

ــات  ــب عــىل التحدي ــب املتعارضــة والتغل ــÑ املطال ــق ب ــة التوفي ــÑ الكشــف عــن كيفي ــإن عــىل الباحث ــم، ف املســتقبيل الدائ

املتعلقــة برتكيــز املرشوعــات املشــرتكة عــىل تعزيــز الفــرص القاLــة وكذلــك الفــرص الجديــدة « التــي تلــوح يف األفــق «. 

ــد الفــرص الناشــئة لتقديــم البحــوث حــول املرشوعــات بصفــة عامــة  هــدف العنــوان االفتتاحــي هــو إرســاء األســس وتحدي

ــدد  ــرتكة وتح ــات املش ــة باملرشوع ــات املتعلق ــار التحدي ــع يف االعتب ــي تض ــة. وه ــة خاص ــرتكة بصف ــات املش ــول املرشوع وح

بالتفصيــل الخصائــص التنظيميــة واإلداريــة الهامــة للمؤسســات الناجحــة التــي تقيــس مســتويات مختلفــة مــن التحليــل. ينتهي 

ــة والبحــث يف اإلدارة اإلســرتاتيجية واملرشوعــات التــي تســتخدم األســلوب املتعــدد  ــوان االفتتاحــي إىل أن تكامــل النظري العن

املســتويات تنتــج طــرق بحــث جديــدة قيمــة تنطــوي عــىل أجنــدة بحــث مالLــة. 

بالنســبة ملؤسســات اليــوم، فــإن إنشــاء مرشوعــات جديــدة يعتــرب هــو التحــدي القائــم يف الوقــت الحــارض. بعــد ســنوات مــن 

تقليــل الحجــم وتخفيــض التكلفــة، تــدرك املؤسســات أنهــا ال (كــن أن تقــرص طريقهــا للنجــاح الدائــم. فقــد اكتشــفوا أيضــاً أن 

اضطــراب العــروض القاLــة، وتبــدل املنافســÑ، أو االنتقــال لعمليــات دمــج منتجــات الســوق ذات الصلــة قــد ال )كنهــا مــن 

البقــاء يف املنافســة. وبســبب التكنولوجيــات املتطــورة، واملتنافســÑ الجــدد وحافظــات املنتــج القد(ــة ، فثمــة قاعــدة جديــدة 

قــد باتــت واضحــة: تحتــاج املؤسســات إلنشــاء وتطويــر وتنفيــذ املرشوعــات الجديــدة املتطــورة. وعــىل نفــس املنــوال، يجــب 

عــىل املؤسســات أن تكــون عــىل غــرار جانيــس تنظــر يف اتجاهــÑ عــىل الفــور- وجــه يرتكــز عــىل تعزيــز الفــرص والوجــه اآلخــر 

يرتكــز عــىل البحــث عــن فــرص تجاريــة جديــدة. 

املرشوعــات اإلســرتاتيجية واملشــرتكة تعتــرب مســاعي تنطــوي عــىل مخاطــر. فاملغامــرات التجاريــة الجديــدة التــي تتــم داخــل 

املؤسســات تواجــه عوائــق ال حــرص لهــا، وقــد أوضــح البحــث أن معظمهــا يفشــل. عــىل الرغــم مــن أنــه أمــٌر هــام بالنســبة 

ــات  ــم املنتج ــىل تقدي ــز ع ــة وترتك Lــطة القا ــىل األنش ــÙد ع ــل إىل االعت ــا )ي ــر، فإنه ــداع والتطوي ــز اإلب ــات أن تحف للمؤسس

والخدمــات التــي تقــوم بصــورة كبــ�ة عــىل املهــارات القاLــة والقــدرات التكنولوجيــة. عــىل ســبيل املثــال، جهــاز iPod يجــب 

أن يكــون منتــج لرشكــة ســوþ. بطبيعــة الحــال! الرشكــة اليابانيــة لهــا تاريــٌخ طويــل يف األجهــزة املوســيقية املحمولــة، ماركــة 

ــع االنتقــال إىل  ــاً كل يشء ممكــن تتوقعــه لرشكــة لتصن ــع مكثفــة – تقريب ــوات توزي ــا وقن ــوي عــىل تكنولوجي مشــهورة، تحت

ــات  ــر بإمكاني ــذي أق ــل هــو ال ــك، فلقــد كان ســتيف جوبــس يف رشكــة آب ــة. عــىل الرغــم مــن ذل األجهــزة املوســيقية الرقمي

األجهــزة املوســيقية الرقميــة املحمولــة عــن طريــق إنشــاء gــوذج ملــرشوٍع جديــد يتضمــن كالً مــن األجهــزة والربامــج. ومــن 

هنــاك تنطلــق؛ مــرشوع بالعديــد املاليــÑ ينتــج عائــدات ليــس فقــط مــن خــالل بيــع األجهــزة املوســيقية املحمولــة بــل أيضــاً 

 .(iTunes عــىل ســبيل املثــال) مــن خــالل توزيــع وبيــع محتــوى للموســيقى والفيديــو عــرب اإلنرتنــت

وبنفــس الطريقــة، نتوقــع مــن نوكيــا أن تقــود معركــة األنظمــة البيئيــة ecosystems التــي تشــمل ليــس فقــط أجهــزة املحمــول 

بــل أيضــاً الربامــج والتطبيقــات والتجــارة واإلعالنــات والعديــد مــن األمــور األخــرى. بعــد كل هــذا، نوكيــا ينظــر إليهــا غالبــاً عــىل 

أنهــا « رائــدة العــا6 يف نقــل وقيــادة التحــول والنمــو يف اإلنرتنــت املجمــع وصناعــات االتصــاالت «، حســبÙ تذكــر عــىل مواقعهــا. 
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عــىل الرغــم مــن ذلــك، « برنامجهــا للحــرق « ، طبقــاً للمديــر التنفيــذي لنوكيــا ســتيفن إيلــوب ورشكات مثــل جوجــل وآبــل 

ــزال مــن  تتهافــت بصــورة رسيعــة للحصــول عــىل آالف التطبيقــات لربامــجAndriod  و iPhone لديهــا عــىل الرتتيــب. وال ي

غــ� الواضــح )امــاً عــÙ إذا كان التحالــف املعلــن بــÑ نوكيــا ومايكروســوفت ســوف (كــن كال الرشكتــÑ مــن إعــادة تأســيس 

موقعهــا يف البيئــة 

التنافسية الشديدة في االتصاالت الالسلكية على مستوى العالم. 

ــا تــيسء إدراك إشــارات الســوق، لتتجاهــل التهديــدات ولتفشــل  لذلــك، مــا الــذي يجعــل رشكات عمالقــة مثــل ســوþ ونوكي

ــن  ــد م ــرب العدي ــاذا تعت ــA اســتفزازاً، مل ــاً وأك ــA خداع ــا بصــورٍة أك ــد االســرتاتيجي؟ ر3 ــة للتجدي ــادرات التجاري ــب املب يف جل

ــك؟  ــرون مدركــÑ للحاجــة لذل ــادرة عــىل التغــ� حتــى عندمــا يكــون املدي املؤسســات املوجــودة غــ� ق

إليجــاد إجابــات عــىل تلــك األســئلة الهامــة، نحتــاج أن نكشــف عــن مــاذا يعنــي بالنســبة للمؤسســات أن تقــوم باملخاطــرة 

والبــدء يف تطويــر منتــج جديــد والتنافــس بقــوة مــع املنافســÑ عندمــا يكــون املحتــوى باملؤسســة موجــه بصــورة عامــة نحــو 

إدارة وتنظيــم العمليــات اليوميــة. وmــة قضيــة مركزيــة يف هــذا الصــدد هــي فكــرة أن  املرشوعــات الجديــدة نــادراً مــا تتشــابك 

مــع األنظمــة والعمليــات والثقافــات املؤسســة بصــورة جيــدة. عــىل الرغــم مــن ذلــك فاعليــة املرشوعــات املشــرتكة تتطلــب 

ــد  ــي تعمــل عن ــص الت ــق مــن الخصائ ــج دقي ــق مــن مزي ــي تنطل ــدة الت ــة القد(ــة والجدي ــص التنظيمي مزيجــاً مــن الخصائ

مســتويات هرميــة مختلفــة. تنطلــق مــن ترصفــاً متوازنــاً يف وضــع اســرتاتيجية تقــوم بتشــغيل حافظــة مــن املرشوعــات وتقــوم 

بصــورة ثابتــة بإعــادة تصميــم املنظمــة. ويف الجــزء األعــم، هــذا يتطلــب مــن املؤسســات أن يكــون لديهــا القــدرة الديناميكيــة 

عــىل التــرصف برباعــة وللحفــاظ عــىل القــوى املتعارضــة يف التــوازن (أوريــيل وتاشــÙن – 2007). 

ــادرة يف طبيعتهــا أو تقــوم عــىل دراســات gوذجيــة  ــة بشــأن كيــف (كــن تنفيــذ املرشوعــات املشــرتكة تعتــرب ن معظــم األدل

محليــة تركــز عــىل أســاليب بديلــة قــد تتبناهــا املؤسســات لتســهيل التجديــد. وعــىل هــذا املنــوال، فــإن الدراســات املتعمقــة 

ــافية  ــف االستكش ــطة املضي ــة وأنش ــات املتعارض ــÑ املتطلب ــق ب ــات بالتوفي ــوم املؤسس ــروف تق ــة ظ ــل أي ــة ويف ظ يف كيفي

واالســتغاللية بصــورة متزامنــة تعتــرب بعيــدة عــن الكــÙل: فاألجــزاء الرئيســية تعــد ناقصــة. عــىل ســبيل املثــال ، ال زلنــا نعــرف 

القليــل فقــط عــن كيــف تقــوم املؤسســات بالتخفيــف مــن امليــل لالعتــÙد عــىل العمــالء واألســواق الحاليــÑ. مــا هــو دور 

 Ñيف تحســس وانتهــاز الفــرص وتطويــر ســياق محبــذ لــدى املؤسســات ووحداتهــا أو فرقهــا للتكامــل بــ Ñالرئيســي Ñالتنفيذيــ

القــوى التــي تبــدو متعارضــة؟ وعــىل نحــٍو واضــح، فــإن فهــم وإدارة املرشوعــات املشــرتكة يعــود لصميــم البحــث حــول اإلدارة 

اإلســرتاتيجية وإنشــاء املرشوعــات والرباعــة التنظيميــة ويقــدم رؤى جديــدة ألحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه مرشوعــات 

اليــوم. 

ــد الفــرص الناشــئة لتقــدم البحــث حــول الرشاكــة  ــاول وإرســاء أســس املرشوعــات املشــرتكة ونهــدف لتحدي نحــن نقــوم بتن

االســرتاتيجية واملرشوعــات املشــرتكة. وهــذه الدراســة تتنــاول التحديــات وتناقــش بالتفصيــل الخصائــص التنظيميــة واإلداريــة 

الهامــة للمؤسســات الناجحــة التــي تتبنــى مســتويات مختلفــة متنوعــة مــن التحليــل. وعنــواþ االفتتاحــي يخلــص إىل أن تكامــل 

النظريــة والبحــث يف اإلدارة اإلســرتاتيجية وإنشــاء املرشوعــات التــي تســتخدم األســلوب املتعــدد املســتويات ينتــج طــرق بحــث 

جديــدة قيمــة تنطــوي عــىل أجنــدة بحــث مالLــة. 

مجال املرشوعات االسرتاتيجية واملشرتكة 

يعتــرب إنشــاء املرشوعــات حافــزاً هامــاً إلنشــاء ثــروة إذ أنــه يســهل التطويــر والتجديــد وخلــق قيمــة مضافــة ملجموعــة متنوعــة 

مــن حامــيل األســهم (هيــت و آل، 2001). 

يف هــذا الصــدد، قــد أوضــح الباحثــون أن اتجاهــات املرشوعــات لــدى املؤسســات قــد تســهم يف اآلداء عــن طريــق تســهيل 



28   

تحديــد الفــرص التطويريــة مــع عائــدات كبــ�ة بصــورة محتملــة مســتهدفًة قطاعــات الســوق املمتــازة والحصــول عــىل مميــزات 

املحــرك األول. إنشــاء املرشوعــات يف حــد ذاتــه يشــ� إىل التعــرف عــىل وانتهــاز فــرص إنشــاء املرشوعــات التــي تنطلــق مــن 

اكتســاب مصــادر معرفــة جديــدة أو إعــادة دمــج مصــادر املعرفــة القاLــة بطــرق جديــدة. وعــىل نفــس املنــوال، يرتكــز إنشــاء 

املرشوعــات عــىل التجديــد والحداثــة مــن حيــث األفــكار الجديــدة واملنتجــات الجديــدة أو األســواق الجديــدة. فعــالً، القــدرة 

عــىل تكويــن ثــروة تنبــع مــن املؤسســات التــي لديهــا مهــارات وقــدرات يف تلمــس وانتهــاز فــرص املشــاريع. ويف انعــكاس لهــذه 

األهميــة، إنشــاء املرشوعــات قــد تــم اقرتاحــه بوصفــه األســاس لبنــاء القــدرات الجديــدة مــع مجموعــة محــددة مــن األعــÙل 

الروتينيــة والقــدرات (أيرلنــدا و آل – 2003). 

ــا البعــض،  ــ�ة بصــورة مســتقلة عــن بعضه بينــÙ مجــاالت اإلدارة اإلســرتاتيجية وإنشــاء املرشوعــات قــد تطــورت بصــورة كب

فــإن القصــد مــن كٍل منهــا هــو فهــم كيــف تتعــرف الــرشكات عــىل الفــرص وتســتغلها مــن أجــل خلــق ميــزة تنافســية ثابتــة 

(هيــت وآل – 2001). ويركــز إنشــاء املرشوعــات بصــورة خاصــة عــىل تطويــر واســتغالل الفــرص؛ اإلدارة اإلســرتاتيجية تتمحــور 

حــول كيفيــة توليــد امليــزة التنافســية والحفــاظ عليهــا 3ــرور الوقــت. مختلــف الباحثــÑ قــد بــدأوا تنــاول عمليــات التكامــل 

املمكنــة بــÑ كٍل مــن تيــارات املوضوعــات وقــد قامــوا بالدعــوة لــرؤى متكاملــة مــن حيــث إنشــاء املرشوعــات اإلســرتاتيجية 

أو اإلجــراءات املتعلقــة بإنشــاء املشــاريع 3نظــور اســرتاتيجي (أيرلنــدا وآل – 2003؛ ماكجــراث & ماكميــالن-2000). هنالــك 

العديــد مــن املجــاالت التــي يوجــد بهــا تكامــل بــÑ إنشــاء املرشوعــات واإلدارة اإلســرتاتيجية ويحــدث ذلــك بصــورة طبيعيــة. 

أحــد هــذه املجــاالت يختــص بفكــرة املبــادرات الخاصــة بإنشــاء املرشوعــات داخــل املؤسســات املوجــودة أو إنشــاء املرشوعــات 

املشــرتكة. 

يشــ� إنشــاء املرشوعــات املشــرتكة إىل عمليــة تحديــد واســتغالل الفــرص عــن طريــق تنظيــم عمليــات دمــج ملــوارد جديــدة 

بصــورة مبدعــة (جــوث وجونســربج – 1990). قــد يتــم البــدء بهــا عــىل مســتويات أو مواقــع هرميــة داخــل املؤسســات وتصبــح 

واضحــة يف األعــÙل الروتينيــة والقــدرات الجديــدة التــي تحــدد كيــف تســتجيب املؤسســات للمتطلبــات البيئيــة. وإنهــا ليســت 

فقــط القيــادة العليــا التــي تبــدأ الســلوك الخــاص بإنشــاء املرشوعــات داخــل املؤسســات ولكــن مجموعــة مــن فــرق القيــادة 

والتصميــم والعمليــات واألنظمــة التــي تتقاطــع عــرب املســتويات الهرميــة وكــذا تحــدد املحتــوى التــي تشــرتك فيــه املؤسســات 

بســلوك إنشــاء املرشوعــات. عــىل ســبيل املثــال، رشكــة IBM لهــا تاريــخ طويــل يف إنشــاء املرشوعــات 3ناطــق جديــدة التــي 

ــل،  ــٍو مÙث ــىل نح ــاي – 1997). وع ــا (هوس ــرق اإلدارة العلي ــÑ وف ــاء التنفيذي ــن الرؤس ــد م ــرتات العدي ــوح ف ــاوز بوض تتج

ــات  ــادرات إنشــاء املرشوع ــل اقرتحــت أن مب ــات املشــرتكة يف إنت ــة إلنشــاء املرشوع ــة يف مجــاالت مختلف ــات املتعمق الدراس

تنشــأ مــن التفاعــل بــÑ األفــراد والجÙعــات 3ســتويات مختلفــة داخــل املؤسســة (ب�جلــÙن – 1983). عــىل الرغــم مــن أن كال 

املؤسســتÑ مختلفتــان )امــاً مــن حيــث األســواق املقــدم بهــا املنتــج واملنتجــات املقدمــة، فهــي تشــرتك يف توجهــات مشــرتكة 

ذات الرتكيبــات املرنــة وثقافــات إنشــاء املرشوعــات وصنــع القــرارات الرسيعــة والرغبــة يف التغيــ� والتجديــد.

الدراســة األوســع حــول اإلدارة اإلســرتاتيجية وإنشــاء املرشوعــات قــد كانــت لهــا صلــة بنوعــÑ مميزين مــن الظواهــر والعمليات 

 .(1995 – Ñجــوث وجينســربج – 1990؛ زهــرا وكاف) ذات الصلــة

ــر الداخــيل و/أو إنشــاء املرشوعــات  -1 ــدة يف إطــار أنظمــة قاLــة مــن خــالل التطوي ــاج مرشوعــات جدي إنشــاء وإنت

املشــرتكة.

تحويل املؤسسات 3رور الوقت من خالل التجديد االسرتاتيجي.    -2

ــاج  ــات إنت ــم منتجــات وعملي ــة باســتحداث وتقدي ــزام الرشك ــر الت كمكــون هــام إلنشــاء املرشوعــات املشــرتكة، يعــد التطوي

ونظــم إدارة جديــدة. فاســتحداث تيــار مســتمر مــن املنتجــات والخدمــات والعمليــات الجديــدة يهــدف إىل االســتفادة مــن 

ــف  ــات كي ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد أوضح ــياق،  ق ــذا الس ــل. يف ه ــتغاللها بالفع ــم اس ــي يت ــة أو الت ــوق الكامن ــرص الس ف
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ــدة مــن شــأنه أن يســتبدل عــىل نحــٍو مفاجــئ أســس املنافســة  ــات أو مرشوعــات جدي ــم gــاذج ملنتجــات أو عملي أن تقدي

بالصناعــات ويغــ� الطريقــة التــي تعمــل بهــا املؤسســات. عــىل ســبيل املثــال، تكامــل التكنولوجيــات وكذلــك أهميــة تقديــم 

مجموعــة مكثفــة مــن تطبيقــات الربامــج املتعلقــة بالهواتــف الذكيــة وأجهــزة التابلــت قــد نتــج عنهــا تغــ�ات قويــة يف صناعــة 

املعلومــات واالتصــاالت ككل. نوكيــا – كــÙ )ــت مناقشــته مســبقاً – تواجــه اآلن بيئــة تنطــوي عــىل تحــدي حيــث قدمــت بهــا 

رشكتــÑ جديدتــÑ مثــل جوجــل وآبــل منتجــات جديــدة وخدمــات ذات صلــة 3عــدل أرسع مــن نوكيــا. 

ــؤدي إىل إنشــاء  ــي ت ــات والت ــات داخــل املرشوع ــة بإنشــاء املرشوع ــود املتعلق ــات املشــرتكة إىل الجه ويشــ� إنشــاء املرشوع

ــدات  ــكيل وح ــؤدي إىل تش ــادًة ت ــودات ع ــذه املجه ــا – 1999). ه ــارما وكريزم ــرز وآل- 2009؛ ش ــدة (ب�ج ــات جدي مرشوع

مؤسســية جديــدة  يف إطــار رخصــة املؤسســة والتــي تتميــز عــن الوحــدات أو اإلدارات القاLــة. باإلضافــة إىل أنشــطة املرشوعات 

الداخليــة، قــد تقــوم املؤسســات بإنشــاء كيانــات مؤسســية يكــون مقرهــا خــارج حدودهــا. وقــد ال )تلــك املؤسســات املــوارد 

املعرفيــة املطلوبــة لزيــادة عمليــات التكامــل وقــد تكــون محــدودة يف قدرتهــا عــىل إنتــاج املبــادرات إلنشــاء املرشوعــات مــن 

خــالل االســتثÙرات الداخليــة R&D. والســتيعاب عمليــات االســتحواذ واالســتيعاب للمعرفــة التكامليــة فقــد تتحــول املؤسســات 

إىل أنشــطة املرشوعــات الداخليــة مثــل اســتثÙرات رأس املــال بإنشــاء املرشوعــات املشــرتكة وعمليــات التحالــف والــرشكات 

املســاهمة (تشــليديت وآل – 2005؛ فــان دي فرانــد وآل – 2009). 

يف النهايــة، مــن خــالل التجديــد االســرتاتيجي، تســعى املنظــÙت إىل إعــادة تحديــد عالقتهــا مــع األســواق واملنافســÑ بالصناعــة 

عــن طريــق تغيــ� الطريقــة التــي يتنافســون بهــا بصــورة أساســية. يهــدف التجديــد االســرتاتيجي إىل إعــادة تنشــيط عمليــات 

املؤسســة عــن طريــق تغيــ� مجــال عملهــا وأســلوبها التنافــيس أو كالهــÙ. وكــÙ يف إنشــاء املرشوعــات املشــرتكة والتطويــر فــإن 

أنشــطة التجديــد االســرتاتيجي تعــزز مــن قــدرة املؤسســة عــىل التغيــ� وأخــذ املخاطــر 3ــرور الوقــت والــذي قــد يتضمــن أو 

ال يتضمــن إضافــة مرشوعــات جديــدة.  

باعتبارهــÙ معــاً، البحــث حــول إنشــاء املرشوعــات االســرتاتيجية واملشــرتكة قــد أقــر أهمية الجهــود الخاصــة بإنشــاء املرشوعات 

لزيــادة معــدالت البقــاء ولتثبيــت امليــزات التنافســية 3ــرور الوقــت. عــىل الرغــم مــن كل مــن الظواهــر املتعلقــة بإســهامات 

ــادارات إنشــاء املرشوعــات تفشــل وقــد حــددت الدراســات  املرشوعــات لقابليــة الرشكــة للطــرق املختلفــة والعديــد مــن مب

ــة إىل  ــة الحاج ــون 3ناقش ــام الباحث ــد ق ــات، ق ــذه الصعوب ــأن ه ــة. بش ــدي وصعب ــا تح ــرب به ــاذا تعت ــباب مل ــن األس ــدد م ع

التجريــب بتكنولوجيــات جديــدة وبــارزة وبعيــدة لقبــول الفشــل مــن التعلــم واســتخدامها كفرصــة الكتســاب رؤى جديــدة 

وملوازنــة االكتشــاف واالســتغالل لتنــاول املطالــب املتعارضــة داخــل البيئــة. ولكــن مــا الــذي يجعــل هــذه الظواهــر عــىل وجــه 

الدقــة تنطــوي عــىل إنشــاء مرشوعــات مشــرتكة يعتــرب حاجــزاً هامــاً بالنســبة للمؤسســات؟ 

ومــا قــد يكــون أســاليباً قابلــة للتطبيــق لالســتجابة لهــذه التحديــات؟ فلقــد حــان الوقــت للنظــر يف تلــك التحديــات والبحــث 

عــن حلــول ممكنــة. 

ما يجعل إنشاء مرشوعات مشرتكة أمراً ينطوي عىل تحدي؟ 

إنــه ليــس رساً أن املؤسســات املوجــودة تعتــرب مصممــة بصــورة عامــة لضــÙن نجــاح املرشوعــات الحاليــة. املؤسســات )يــل إىل 

تطويــر فــرق اإلدارة العليــا لديهــا وكــذا التصميــÙت والعمليــات واألنظمــة لتمكينهــا مــن )ويــن العمــالء القاLــÑ واالســتجابة 

لهــم يف األســواق املعروفــة. بالنســبة للمؤسســات املوجــودة اليــوم، لذلــك فــإن خلــق ورعايــة فــرص إنشــاء املرشوعــات يعــد 

تحديــاً اليــوم. ومــن املؤكــد، الطريــق إىل االبتــكار الناجــح وإنشــاء املرشوعــات والتجديــد يواجــه بحــاالت فشــل. فنحــن نعــرف 

عــىل ســبيل املثــال أن املرشوعــات الجديــدة ال تنتعــش جيــداً يف األنظمــة القاLــة وقــد ينتــج عنهــا تفــكك العمليــات القاLــة 

 Ñبأســاليب مختلفــة. وإطــار العمــل لبــذور التطويــر 3قدمــة مــارش الرئيســية (1991) يتنــاول أســاليب التجــارة املتوارثــة بــ

 Ñاألنشــطة املوجهــة نحــو االستكشــاف (أو إنشــاء املرشوعــات) وتلــك املتصلــة باســتغاللها. الطبيعــة املتعارضــة لــكال النشــاط
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ينبــع مــن اتجاهــات متعــددة عــن التعلــم والقصــور الــذاq وقيــود املخاطــرة  وتخصيــص املــوارد وكذلــك الســياقات املؤسســية 

املختلفــة بصــورة أساســية املتعلقــة بــكل إجــراء. وبنــاًء عــىل تلــك املفاهيــم، أتقــدم بالكشــف عــن ومناقشــة قضايــا اإلدارة 

التــي تواجــه املؤسســات القاLــة عنــد مواصلتهــا إلنشــاء مــرشوع جديــد مــن خــالل التطويــر أو إنشــاء مــرشوع أو التجديــد. 

3عنــى آخــر، مــا الــذي يجعــل إنشــاء مــرشوع مشــرتك ينطــوي عــىل تحــدي ويجابــه بحــاالت مــن الفشــل؟  

أوالً، االرتقــاء بالتفكــ� غــ� التقليــدي يف داخــل املؤسســات القاLــة يعــد أمــراً صعبــاً. باإلضافــة إىل الســعي لفــرص مرشوعــات 

جديــدة (التــي (كــن أن تكــون يف حــد ذاتهــا )ثــل مشــكلة)، ومــن الــرضوري أيضــاً بالنســبة للمؤسســات أن تتحــدى الوضــع 

الراهــن. فاملؤسســات عــىل الرغــم مــن ذلــك )يــل إىل إبــراز القــدرات الحاليــة والبحــث عــن حلــول ترتبــط بالخــربة او املعرفــة 

الحاليــة. فالبحــث القائــم عــىل مراقبــة التطويــر لــدى إيراســموس – عــىل ســبيل املثــال قــد أوضحــت بصــورة مســتمرة أن 85% 

نســبة ســائدة مــن الــرشكات الهولنديــة تعتمــد عــىل اســتغالل املهــارات والقــدرات املوجــودة مــع عمليــات الدمــج الحاليــة 

ملنتــج الســوق. وإشــارة تنبيــه – لذلــك هــي أن أقــل مــن %10 مــن العائــدات مــن الــرشكات الهولنديــة تــأq مــن املنتجــات و/

أو الخدمــات التــي تــم تطويرهــا يف آخــر ثــالث ســنوات (مراقبــة التطويــر لــدى إيراســموس – 2010-2005). دراســات أخــرى 

ــك املوجــودة باســتثÙرات  ــة لتل ــا أgــاط مÙثل ــات أشــباه املوصــالت به ــة إىل صناع ــات البرتولي ــن الصناع ــرتاوح م ــة ت متنوع

R&D التــي تتنــوع قليــالً مــن عــام لعــام و)يــل للرتكيــز عــىل املجــاالت ذات الصلــة. وكنتيجــًة لذلــك، الــرشكات التــي تحافــظ 

عــىل الوضــع الراهــن بصــورة متزايــدة تظهــر تقاربــاً وتطــور قــدرات خاصــة بشــكل كبــ� قــد تصبــح جوانــب جمــود رئيســية 

(ليونــارد – بارتــون – 1992). عــىل الرغــم مــن أن االســتغالل قــد يزيــد األداء قصــ� األجــل، فيمكــن ان ينتــج عنهــا مشــكلة 

بالكفــاءة 3ــا أن املؤسســات قــد ال تكــون قــادرة عــىل االســتجابة بصــورة كافيــة للتغــ�ات البيئيــة. عندمــا تتعلــم املؤسســات 

ــق  ــح « غــ� قــادرة 3هــارة « (أرج�يــس – 1993) عــن طري مــن الخــربة، تــريس اعتقــادات راســخة عــن الحقيقــة وقــد تصب

الرتكيــز عــىل القــدرات القاLــة وعــن طريــق إزالتهــا مــن املــوارد األخــرى للخــربة. 

ثانيــاً، املبــادرات بإنشــاء املرشوعــات تعتــرب غــ� مثبتــة بصــورة أساســية وتفتقــر بصــورة عامــة إىل البيانــات املكتوبــة. وعــىل 

نفــس النمــط، التقييــم والتطويــر والتحكــم بهــذه املبــادرات ينطــوي عــىل درجــة عاليــة مــن عــدم الثقــة (شــيميزو-2011)، 

ــ�ة يف القــدرة التنافســية للمؤسســات. ويف  ــد تتحــول لتســاهم بصــورة كب ــاء» ف ــكار «الحمق عــىل الرغــم مــن أن بعــض األف

دراســتهم حــول إنشــاء املرشوعــات املشــرتكة يف 10 رشكات أوروبيــة – عــىل ســبيل املثــال – الحــظ ســتوبفورد و بادين-فولــر 

(1994) أنــه – بســبب عــدم الثقــة واملخاطــر املوجــودة – معظــم املؤسســات )ــر ببدايــات خاطئــة وإجــراءات جزئيــة تتحــول 

فقــط يف مرحلــة الحقــة إىل منــاخ مــن التغــ� والتأقلــم. وهكــذا، يف حــÑ توجــد العديــد مــن األمثلــة عــىل عمليــات التطويــر 

ــا مــن Alibaba.com  يف الصــÑ أو مــارك  ــل جــاك م ــÑ متحمســÑ مث ــÙء ومقاول ــل عل ــا مــن قب ــم وضعه ــي ت الشــفافة الت

ــر املذكــورة للســوق قــد  ــات التطوي ــات املتحــدة ، فــإن مخاطــرة الفشــل يف جلــب عملي زوك�بــ�ج مــن الفيســبوك يف الوالي

يكــون أمــراً يفــوق قــدرات الــرشكات القاLــة. فالتطويــر يســ� بالتــوازي مــع نشــاط إنشــاء املرشوعــات ويــؤدي بصــورة حتميــة 

إىل حــالت عديــدة مــن الفشــل والقليــل مــن حــاالت النجــاح النســبي. وتشــجيع أنشــطة إنشــاء املرشوعــات يقصــد بــه االرتقــاء 

بثقافــة أخــذ املخاطــرة وكذلــك تحمــل عمليــات الفشــل عنــد حدوثهــا. فاملؤسســات رغــم ذلــك )يــل إىل )ديــد االســتثÙرات 

ــات العــودة إىل االســتغالل  ــة. وألن عملي الســابقة بســبب املخاطــرة وتخفيــض التكاليــف املســتهلكة يف تبنــي توجهــات بديل

ــال  ــة مؤكــدة بصــورة أكــرب وأقــرب يف الوقــت وأقــل مخاطــرة مــن تلــك املوجــودة باالستكشــاف (ليفينث ــرب بصــورة عادي تعت

ومــارش – 1993)، فالــرشكات تعتــرب االســتثÙرات يف مبــادرات إنشــاء املرشوعــات أقــل جاذبيــة ومــن املحتمــل أقــل ربحيــة. 

ــرص  ــن الف ــث ع ــب البح ــÙ يتطل ــة. فبين Lــات القا ــة باملؤسس ــات متناقض ــق تحدي ــرتكة تخل ــات املش ــاء املرشوع ــاً، إنش ثالث

ــز  ــح والرتكي ــاءة والتنقي ــة بالكف ــة عام ــق بصف ــإن اســتغالل الفــرص يتعل ــوع، ف ــة  والتفكــ� املتن ــب واملرون ــدة التجري الجدي

ــؤدي إىل وجــود أهــداف  ــك ي ــا وآل – 2006) لذل ــواع األنشــطة يف نفــس النظــام (جوبت (مــارش – 1991). ودمــج كالً مــن أن

متعــددة وغالبــاً متضاربــة ويفــرض تحديــات ال (كــن تجاهلهــا أمــام املؤسســات القاLــة. يف هــذا الصــدد، نجــد أن املجــاالت 
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التنظيميــة لعمليــات االستكشــاف يف وحــدات إنشــاء املشــاريع يف تضــارب مــع عمليــات االســتغالل املتعلقــة بعمليات املشــاريع 

الحاليــة (جانســن وآل – 2006). مركزيــة صنــع القــرار تقلــل مــن إيجــاد حلــول للمشــكالت بصــورة غــ� تقليديــة واحتÙليــة أن 

يســعى أفــراد الوحــدة إليجــاد حلــول مبتكــرة وجديــدة إلنشــاء املرشوعــات. عــالوًة عــىل ذلــك، التشــكيل أو محتــوى القواعــد 

واللوائــح (كــن الوحــدات أن تضــع أكــواداً ألفضــل املÙرســات ويجعلهــا أكــA كفــاءًة ويــرسع مــن تنفيــذ األنشــطة االســتغاللية. 

و3عنــى أكــA عموميــة ، قــد الحــظ الباحثــون أن الوحــدات االستكشــافية تعتــرب أكــA المركزيــة بثقافــات وعمليــات فضفاضــة 

، يف حــÑ أن الوحــدات االســتغاللية تعــد أكــA مركزيــة بثقافــات وعمليــات ضيقــة. 

بصــورة شــاملة، فــرص املرشوعــات الجديــدة أو األنشــطة االستكشــافية ال تتطلــب فقــط املعرفــة والقــدرات التــي تنتــج بصــورة 

أساســية مــن املعرفــة واملهــارات أو أgــاط القــدرات املوجــودة وإنشــاء املرشوعــات الجديــدة أيضــاً يتطلــب تخصيــص املــوارد 

ملجهــودات بإنشــاء املرشوعــات أكــA مخاطــرة والتــي قــد ال تكــون لهــا gــاذج تجاريــة محــددة بصــورة كاملــة. وعــىل هــذا 

ــدأ  ــة هامــة. عــىل الرغــم مــن أن البحــث الســابق قــد ب ــة وإداري ــات تنظيمي ــه تحدي النحــو، إنشــاء املرشوعــات املشــرتكة ب

بالكشــف عــن محتويــات مناســبة للتطويــر وإنشــاء املرشوعــات والتجديــد االســرتاتيجي لإلنعــاش، فــإن فهمنــا لكيفيــة قيــام 

املؤسســات باالســتجابة إىل تلــك التحديــات والتوفيــق بــÑ القــوى املتضاربــة يعــد بعيــداً عــن االكتــÙل. لذلــك، أنــا أقــرتح أن 

تقــوم مناقشــات تبادليــة بــÑ الدراســات حــول اإلدارة اإلســرتاتيجية وإنشــاء املرشوعــات والرباعــة التنظيميــة  للوصــول لحلــول 

قابلــة للتطبيــق بصــورة ممكنــة. 

مواجهــة التحــدي بإنشــاء املرشوعــات املشــرتكة : النقاشــات التبادليــة حــول اإلدارة اإلســرتاتيجية وإنشــاء املرشوعــات والرباعــة 

التنظيميــة        

وعــىل الرغــم مــن التحديــات، فــإن املؤسســات التــي بهــا أنشــطة إنشــاء مرشوعــات وأنشــطة استكشــافية بجانــب املرشوعــات 

القاLــة تســفر عــن نتائــج أفضــل بصــورة كبــ�ة. واملؤسســات التــي لديهــا حاليــاً ميــزة تنافســية ولكــن 6 تقــم بتنفيــذ فرصــاً 

ــت،  ــس الوق ــAوة. يف نف ــن ال ــدل تكوي ــض مع ــد تخف ــوق ق ــ�ات الس ــأن تغ ــدة ب ــرة الزائ ــة للمخاط ــون معرض ــدة تك جدي

املؤسســات قــد تكــون قــادرة عــىل تحديــد الفــرص ولكــن إذا 6 يكــن لديهــا القــدرة عــىل اســتغاللها بصــورة فاعلــة لــن تكــون 

قــادرة عــىل إدراك الفــرص املحتملــة لتكويــن الــAوة. ومــن ثــم، فاملؤسســات تحتــاج لدمــج الســلوك الفعــال يف البحــث عــن 

ــورة  ــتغالل بص ــاف واالس ــة االستكش ــرتاتيجية). ومواصل ــزة (أي اإلدارة اإلس ــن املي ــث ع ــال يف البح ــلوك الفع ــع الس ــرص م الف

متزامنــة ليــس فقــط يســاعد املؤسســات عــىل التغلــب عــىل القصــور الــذاq الهيــكيل الــذي ينتــج عــن الرتكيــز عــىل االســتغالل 

ولكــن أيضــاً يســاعد عــىل منعهــا مــن ترسيــع وتــ�ة االستكشــاف بــدون جنــي الفوائــد.

ــم والتغــ� باملؤسســات قــد جســدت املؤسســات عــىل أنهــا دورات تسلســلية بفــرتات أطــول مــن  ــة للتأقل النــÙذج التقليدي

االستكشــاف وعمليــات استكشــاف قصــ�ة. ويف اآلونــة األخــ�ة، )حــورت آراء الباحثــÑ حــول قــدرة املؤسســات عــىل مواصلــة 

األنشــطة االستكشــافية واالســتغاللية بالتزامــن. وهــذه القــدرة الديناميكيــة املشــار إليهــا بـــ « الرباعــة التنظيميــة الفائقــة « قــد 

جذبــت انتباهــاً متزايــداً يف فهــم كيفيــة تطويــر املؤسســات للميــزة التنافســية واملحافظــة عليهــا 3ــرور الوقــت. واملؤسســات 

الناجحــة التــي يعتقــد أنهــا بارعــة – تنشــئ ميــزات تنافســية مــن خــالل التغــ� االبتــكاري والتطويــري والقــدرة عــىل التأقلــم 

واملســايرة. وعــىل هــذا النحــو، تحتــاج املؤسســات الســاليب معينــة لتلبيــة املطالــب املتعارضــة. وإىل هــذا الحــد، الفهــم العميق 

للــدالالت التنظيميــة واإلداريــة لــكل هــذه األســاليب املتميــزة ال يــزال بــه قصــور وmــة حاجــة إىل املزيــد مــن اآلراء املفاهيميــة 

(النظريــة) والتجريبيــة. ولنقــم 3ناقشــة بعضــاً مــن هــذه الســاليب التــي قــد تجلــت يف العقــد األخــ� أو عــىل هــذا النحــو 

وكــذا الــدالالت ذات الصلــة بالنســبة لقيــادة املؤسســات والتصميــم والعمليــات واألنظمــة بهــا. 

ــل  ــة داخ ــب املتعارض ــوية املطال ــوم بتس ــد تق ــات ق ــأن املؤسس ــدي ب ــو تقلي ــىل نح ــون ع ــر الباحث ــد أق ــدء، فق ــادئ ذي ب ب

املؤسســات عــن طريــق الفصــل بــÑ االستكشــاف واالســتغالل تنظيميــاً يف وحــدات مختلفــة. مثــاالً لهــذا هــو الحــل املعــÙري – 
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أو الرباعــة الهيكليــة أو اإلنشــائية – تســاعد املؤسســات عــىل مواصلــة تطويــر قــدرات جديــدة يف الوحــدات االستكشــافية مــن 

العمليــات الحاليــة بالوحــدات االســتغاللية. ومثــل هــذا التمييــز الهيــكيل ينتــج عنــه وحــدات منفصلــة إلنشــاء املرشوعــات أو 

الرشاكــة 3رشوعــات التــي تعمــل تحــت مظلــة مؤسســة أوســع. والرباعــة الهيكليــة تقلــل مــن نزعــة املؤسســات األم لرتســيخ 

ــة يف عــاg 6ــاذج األعــÙل  ــدة 6 تكــن ممكن ــز القــدرة عــىل إجــراء تجــارب جدي ــدة وتعزي الســلطة عــىل املرشوعــات الجدي

القاLــة وقوالــب املنتــج الجامــدة. عــىل الرغــم مــن ذلــك، بالنســبة لتلــك القــدرات املتباينــة عــرب األنظمــة الفرعيــة لــ2 تكــون 

مفيــدة يجــب أن تكــون مخصصــة ومعبئــة ومتكاملــة بصــورة فاعلــة. ولذلــك فــإن البحــث حــول إنشــاء املرشوعــات املشــرتكة 

والرباعــة التنظيميــة يجــب أن يتنــاول ويســتهدف بصــورة دقيقــة األهــداف اإلداريــة والتنظيميــة املتصلــة بهــذه اإلجــراءات 

التوازنيــة عــرب الوحــدات أو الحواجــز بــÑ املؤسســات. 

ثانيــاً : الــرأي الناشــئ حــول تحقيــق الرباعــة يقــول بــأن املطالــب املتعارضــة قــد يتــم التوفيــق بينهــا داخــل الوحــدات بــدالً 

 Ñح لألفــراد أن يعــربوا عــن اختياراتهــم الخاصــة بالنســبة لكيفيــة تقســيمهم لوقتهــم بــÙالوحــدات عــن طريــق الســ Ñمــن بــ

املســايرة والتأقلــم. هــذا الحــل الســلوt – أو الرباعــة الســياقية تختلــف بصــورة أساســية عــن األســلوب الهيــكيل حيــث أنهــا 

 Ñتــريس مجموعــة مــن العمليــات أو األنظمــة التــي )كــن األفــراد مــن صنــع آرائهــم الخاصــة بشــأن كيفيــة تقســيم أوقاتهــم بــ

املطالــب املتعارضــة. وأفضــل مــن إنشــاء الهيــاكل املزدوجــة 3رشوعــات منفصلــة أو وحــدات استكشــافية فــإن هــذا األســلوب 

يــربز يف إجــراءات معينــة لــدى األفــراد بالوحــدات أو الفــرق التجاريــة.

ــط األنشــطة االستكشــافية واالســتغاللية داخــل الحواجــز املؤسســية  ــز فق ــد ال )ي ــول أن املؤسســات ق ــن املقب ــه مل ــاً، إن ثالث

لديهــا فقــد تكــون معرضــة أيضــاً للتعــاون مــع رشكاء خارجيــÑ قــد يقدمــون معرفــة وأفــكار جديــدة لتمويــن عمليــات إنشــاء 

املرشوعــات لديهــا. وبصــورة خاصــة حافظــة تحالفهــم 3ــرور الوقــت وعــرب املجــاالت املختلفــة. وبنفــس الطريقــة، قــد قــام 

باحثــون آخــرون بدراســة روابــط خارجيــة معينــة )كــن املؤسســات مــن اكتســاب واســتيعاب معــارف جديــدة مثــل رأس مــال 

املرشوعــات املشــرتكة والتحالفــات االســرتاتيجية والعالقــات الصناعية-الجامعيــة. 

ــا أيضــاً بدراســة دور العالقــات الخارجيــة يف قــدرة أي مؤسســة عــىل  ــر لــدى إيراســموس)، قمن ــة التطوي وكجــزء مــن (مراقب

تطويــر منتجــات وخدمــات جديــدة وقمنــا عــىل نحــٍو خــاص بالرتكيــز عــىل أهميــة االبتعــاد عــن املنطقــة – الحــد الــذي معــه 

تعيــد املؤسســات وضــع أنشــطتها التجاريــة إىل مواقــع أجنبيــة. فاالبتعــاد عــن املنطقــة (كــن املؤسســات مــن تحريــر اإلمكانيــة 

الغــ� محققــة بالنســبة لعمليــة تطويــر الــرشكات حيــث أنهــا تعــزز مــن املصــادر املعرفيــة املتخصصــة مــن مواقــع أجنبيــة. 

ووجدنــا أنــه بالقــدر الــذي تبتعــد املؤسســات باألنشــطة الرئيســية مثــل البحــث والتطويــر واإلنتــاج والهندســة تــزداد عمليــة 

تطويــر املؤسســات يف املوقــع الرئيــيس لهــا. عــىل الرغــم مــن أن هــذه النتائــج الخادعــة توضــح أهميــة العالقــات الخارجيــة، 

 Ñــ ــه ب ــز علي ــن الرتكي ــA م ــة أك Lــات القا ــل املؤسس ــات داخ ــاء املرشوع ــر وإنش ــز التطوي ــود تحفي ــىل جه ــز ع ــوف أرك فس

املؤسســات. 

إنشاء المشروعات المشتركة: إجراءات التوازن داخل المؤسسات 

ــر  ــد الســتينات، إال أن تطوي ــز والتكامــل داخــل املؤسســات يرجــع إىل عق ــة التميي عــىل الرغــم مــن أن البحــث حــول أهمي

األنشــطة االستكشــافية واالســتغاللية قــام بالتمييــز بــÑ الوحــدات وتحقيــق الرباعــة التنظيميــة بتطلــب أســس تنظيميــة وأgــاط 

 Ñمجمعــة مــن التفاعــل. عــىل الرغــم مــن ذلــك فــإن الدراســات حــول القــدرة الديناميكيــة للمؤسســات عــىل إدارة التعــارض بــ

التبايــن – التكامــل ال تــزال قــارصة وقــد نــادى الباحثــون باملزيــد مــن البحــث يف هــذا الصــدد. 

وتوصــل كٌل مــن أوريــيل وتوشــÙن (2004) إىل أن الوحــدات االستكشــافية واالســتغاللية – عــىل الرغــم مــن إدارتهــا املســتقلة 

– تظــل تتكامــالن اســرتاتيجياً يف إطــار التسلســل الهرمــي لــإلدارة العليــا. واإلدارة العليــا تســمح باالنتقــال مــن املعرفــة القاLــة 

ــة  ــات الحالي ــع املرشوع ــم م ــا والتناغ ــAاء بينه ــن ال ــد م ــؤدي إىل املزي ــا ت ــم انه ــىل الرغ ــافية ع ــدات االستكش ــل الوح داخ
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بالوحــدات االســتغاللية. باإلضافــة لذلــك، فهــي تحتــاج مواردنــادرة لــكال النوعــÑ مــن الوحــدات : الســÙح بالتجريــب وتجنــب 

القيــود عــىل املواردعندمــا تصبــح األنشــطة االستكشــافية ســائدة عــن طريــق املرشوعــات املكتملــة. وطبقــاً لذلــك، فقــد رأى 

الباحثــون أن مجموعــة القيــم وعمليــات تكامــل فــرق العمــل وأنظمــة التحفيــز للمصــ� املشــرتك )كــن فــرق اإلدارة العليــا 

مــن إدارة عمليــات املواكبــة املتناقضــة. 

ويف مــرشوع بحثــي ذي صلــة قمنــا عــىل نحــو محــدد بتنــاول الــدور الهــام للمســئولÑ التنفيذيــÑ بــاإلدارة العليــا كــرواد أو 

قــادة 3جهــودات إنشــاء املرشوعــات داخــل املؤسســات القاLــة. وقــد أوضحــت النتائــج أن أي مجموعــة مشــرتكة مــن األهــداف 

والقيــم )ثــل توجهــاً اســرتاتيجياً مشــرتكاً مــن شــأنه التغلــب عــىل تضــارب املصالــح وعــدم االتفــاق. كــÙ (كنهــا أن تتجــاوز 

اآلثــار العكســية لألهــداف املتباينــة واآلراء املتضاربــة بــÑ أعضــاء فريــق اإلدارة العليــا املســئولÑ عــن الوحــدات االستكشــافية 

ــادل املــوارد  ــا عــىل إيجــاد فــرص لتب ــق اإلدارة العلي ــة مشــرتكة يحفــز أعضــاء فري ــإن وجــود رؤي ــم، ف واالســتغاللية. ومــن ث

والدمــج بــÑ الوحــدات االستكشــافية واالســتغاللية. كــÙ تســاهم يف الفهــم املوحــد لكيفيــة قيــام أفــراد فريــق اإلدارة العليــا 

بالتوفيــق بــÑ األجنــدات املتعارضــة واالشــرتاك يف ســلوكيات مثمــرة إزاء تحقيــق أهــداف بعيــدة املــدى. وباإلضافــة لذلــك، فــإن 

املكافــآت الطارئــة للفريــق مــن شــأنها أن تخلــق نوعــاً مــن االعتــÙد املتبــادل عــىل النتائــج مــا بــÑ أفــراد فريــق اإلدارة العليــا 

وتشــجيعهم عــىل تحقيــق قيمــة تكامليــة مــن خــالل تحديــد طــرق اســتخدام املــوارد املشــرتكة بــÑ الوحــدات االستكشــافية 

واالســتغاللية. بهــذا املعنــى املكافــآت الطارئــة للفريــق مــن شــأنها أن تحفــز أفــراد فريــق اإلدارة العليــا عــىل تجــاوز املصالــح 

املبــارشة لوحدتهــم وإرســاء أســاليب لتخصيــص مــوارد لــكٍل مــن عمليــة التطويــر االستكشــايف واالســتغاليل. 

ويف النهايــة، نحــن نــرى أن قــادة التحــول قــد يكــون لهــم تأثــ� عــىل فاعليــة فريــق اإلدارة العليــا عــن طريــق املشــاركة يف فــرق 

اإلدارة العليــا لتســوية النزاعــات واملطالــب املتناقضــة. والقــادة يؤثــرون عــن طريــق زيــادة أهــداف أفــراد الفريــق واالرتقــاء بها 

وتزويدهــم بالثقــة يف األداء 3ــا يفــوق التوقعــات. وطبقــاً لذلــك، القــادة يف املؤسســات املشــاركة يف املســاعي الخاصــة بإنشــاء 

املرشوعــات قــد تكــون أكــA أو أقــل توجيهــاً يف التأثــ� عــىل ديناميكيــة فريــق اإلدارة العليــا ويؤثــرون عــىل الطريقــة التــي 

يتوصــل بهــا فريــق اإلدارة العليــا لالتفــاق حــول أي قــرار وتوجيــه مناقشــة الفريــق وتشــكيل النقاشــات. وتدخــل قــادة التحــول 

قــد بــدا انــه مناســب بصــورة خاصــة لفــرق اإلدارة مــع األهــداف وتناســق اآلراء بــÑ أفــراد فريــق اإلدارة العليــا. وعــن طريــق 

ــإن دراســتنا أوضحــت  ــة يف الســلوك أو التــرصف املرغــوب. وبصــورة شــاملة، ف ــم الجÙعي ــة األهــداف املشــرتكة والقي ترجم

كيــف يقــوم التنفيذيــون بــاإلدارة العليــا بلعــب دور هــام يف تحديــد وترجمــة التوقعــات املختلفــة والغامضــة واملتضاربــة يف 

اســرتاتيجيات قابلــة للعمــل ويف تطويــر قــدرة املؤسســة عــىل تقديــم مجهــودات إلنشــاء مرشوعــات مــع العمليــات القاLــة. 

ــر التÙســك  ــÑ تخصيــص املــوارد وتطوي ــوازن ب ــوا مســئولÑ عــن الت ــا يكون ــاإلدارة العلي ــÑ ب ويف حــÑ أن املســئولÑ التنفيذي

االســرتاتيجي وآليــات التكامــل عنــد مســتويات هرميــة منخفضــة تهــدف إىل تســهيل التبــادل املعــريف والدمــج بــÑ الوحــدات 

االستكشــافية واالســتغاللية املتباينــة. مــن خــالل الدمــج والتكامــل بــÑ املهــارات والخــربات املتباينــة  تكــون املؤسســات قــادرة 

ــة املختلفــة. هكــذا، تكــون قــادرة عــىل  ــة للمنتــج وتغيــ� الروابــط بــÑ األنظمــة الفرعي ــة أنظمــة فرعي عــىل إضافــة أو إزال

التزامــن والحفــاظ عــىل وأكــA مــن ذلــك بنــاء حافظــات للتطويــر االستكشــايف واالســتغاليل يف وقــت متزامــن. 

آليــات التكامــل ليــس فقــط تســهل إرســاء قيــم جديــدة مــن خــالل الربــط بــÑ املــوارد املعرفيــة الغــ� مرتابطــة يف وقت ســابق، 

فإنهــا أيضــاً تقــدم فرصــاً لتعزيــز املــوارد املشــرتكة والحصــول عــىل عمليــات تبــادل بــÑ الوحــدات االستكشــافية واالســتغاللية. 

الجهــود التكامليــة تعــد رضوريــة بالنســبة للمؤسســات البارعــة كمصــادر معرفيــة قاLــة يف الوحــدات االســتغاللية التــي قــد 

ــا بالوحــدات االستكشــافية نتيجــة التغــ�ات يف اســرتاتيجية املؤسســة أو  ــادة تفســ�ها وتطبيقه ــا أو إع ــاج للرجــوع إليه تحت

بيئتهــا. وبحثــي يف هــذا الصــدد كشــف أن املؤسســات عليهــا تصميــم وتنفيــذ أنــواع معينــة مــن آليــات التكامــل عند مســتويات 

ــوازن بــÑ التبايــن والتفــكك املحتمــل للوحــدات املؤسســية. وقــد أطلــق توشــÙن  تسلســل هرمــي منخفضــة للســيطرة والت

عــىل هــذه التفاعــالت بــÑ الوحــدات «الروابــط الهيكليــة املســتهدفة» مثــل الفــرق الوظيفيــة بــÑ الوحــدات وقــوى املهــام 

التــي تقــوم بجمــع املوظفــÑ ممــن لديهــم خــربة مميــزة تنطــوي عــىل أفــكار إبتكاريــة والتعــاون والتفاعــل عــرب الوحــدات 
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االستكشــافية واالســتغاللية. واملعرفــة املتصلــة باملنتجــات والخدمــات قــد ال يتــم استكشــافها بصــورة مناســبة نتيجــة االفتقــار 

للقــدرات أو املعرفــة التكامليــة يف الوحــدات االستكشــافية. الواجهــات الوظيفيــة بــÑ الوحــدات تســاعد أعضــاء املؤسســة مــن 

الوحــدات املختلفــة عــىل التوصــل إلطــار مشــرتك مــن املرجعيــة ولوضــع تفاهــم واتفــاق. فتزودهــم بربامــج تحافــظ عــىل رؤى 

وأفــكار التطويــر املتعــددة املتصلــة ببعضهــا وتســهيل توليــد وإنتــاج وإعــادة دمــج املصــادر املعرفيــة. 

وعــىل الرغــم مــن اتخــاذ خطــوات هامــة لفهــم دور التنفيذيــÑ بــاإلدارة العليــا والواجهــات الوظيفيــة بــÑ الوحــدات يف التوفيق 

ــة  ــن الوســطاء يف إنشــاء املرشوعــات املشــرتكة بصــورة خاصــة والرباعــة التنظيمي ــإن دور املديري ــب املتعارضــة، ف ــÑ املطال ب

بصــورة عامــة قــد القــت اهتÙمــاً أقــل. عــىل الرغــم مــن ذلــك فإنــه يقــرتح أن يقــوم املديــرون الوســطاء بهمــزات الوصــل يف 

تحديــد املشــكالت يف الوحــدات املختلفــة ويف تعزيــز الوســائل التكنولوجيــة الرئيســية وكذلــك العمليــات الرئيســية بالتكامــل. 

ــات. بســبب هــذا  ــرون الوســطاء بســد الفجــوة بــÑ املديريــن االســرتاتجيÑ واملديريــن عــىل مســتوى العملي أوالً يقــوم املدي

فهــم 3ثابــة أداة يف كيفيــى تطبيــق آراء الرشكــة يف إنشــاء املرشوعــات وكــذا يف عمليــات الهيكلــة والعمليــات واألنظمــة ذات 

الصلــة عنــد مســتويات تسلســل هرمــي منخفضــة. ويعتــرب املديــرون الوســطاء أيضــاً مستشــارين داخليــÑ يف غايــة األهميــة  

لــدى فــرق اإلدارة العليــا حيــث يطلعوهــم عــىل فــرص إنشــاء املرشوعــات التــي تــم تحديدهــا  يف داخــل وحداتهــم. ثانيــاً، 

املديــرون عــىل املســتوى األوســط يتــم وضعهــم عــىل نحــو مثــايل لتكامــل املعرفــة واملعلومــات بــÑ الوحــدات االستكشــافية 

واالســتغاللية املختلفــة مــن الناحيــة التشــغيلية والهيكليــة والثقافيــة. قــد تعتمــد فــرص إنشــاء املرشوعــات بصــورة كبــ�ة عــىل 

املرشوعــات الحاليــة بالوحــدات األخــرى والعكــس صحيــح. عــىل الرغــم مــن ذلــك ال نعــرف إال القليــل عــن الطريقــة التــي 

يــدرك بهــا املديــرون الوســطاء لهــذه املشــكالت ونحتــاج لفهــم التوجهــات وكذلــك النتائــج مــن تــرصف املديريــن الوســطاء يف 

هــذا الشــأن. وملعرفــة آراء جديــدة عــن هــذه الظواهــر، فمنــا بعمــل مــرشوع بحثــي جديــد يناقــش عــىل نحــو محــدد دور 

املديريــن الوســطاء. ونحتــاج ملزيــد مــن اآلراء عــن ترصفــات املديريــن الوســطاء الــذي يســهل ظهــور الرباعــة داخــل املؤسســة 

ومــن ثــم كيفيــة مســاهمتهم يف إنشــاء املرشوعــات داخــل املؤسســة بصفــة عامــة. 

ــن  ــة للتباي ــاط الديناميكي gــاول األ ــوم بتن ــد يق ــل فالبحــث املســتقبيل ق ــن الوســطاء بالتفصي ــة لدراســة دور املديري باإلضاف

 Ñح بنقــل األفــكار الناجحــة بــÙوالتكامــل التــي تســتخدمها املؤسســة 3ــرور الوقــت. وللحفــاظ عــىل التنــوع باألفــكار وللســ

املؤسســات، قــد يتــم تأســيس الوحــدات بصــورة مؤقتــة والحقــاً إعــادة تكاملهــا أو تبقــى شــبه معزولــة مــع أجــزاء صغــ�ة مــن 

الروابــط بــÑ الوحــدات. وال يوجــد بحــث بصــورة فعليــة حــول هــذا املجــال الديناميــ2 للتبايــن مقابــل التكامــل يف إنشــاء 

املرشوعــات املشــرتكة والرباعــة ودالالت اســتخدام املزيــد مــن األســاليب الفائقــة يف التمييــز والتكامــل بإنشــاء املرشوعــات أو 

الوحــدات االستكشــافية 6 يتــم استكشــافها بعــد. 

إنشاء مشروعات مشتركة: إجراءات التوازن داخل الوحدات التجارية وفرق العمل    

ــاج  عــىل الرغــم مــن أن معظــم الدراســات حــول إنشــاء املرشوعــات والرباعــة قــد اعتمــدت عــىل فكــرة أن املؤسســات تحت

ــورة  ــروا بص ــد أق ــÑ ق ــة، إال أن الباحث ــات الحالي ــن العملي ــة ع ــات منفصل ــاء مرشوع ــطة إنش ــافية وأنش ــطة استكش إىل أنش

متزايــدة أن الوحــدات التجاريــة وفــرق العمــل بوصفهــا آليــات رئيســية يف تســوية عمليــات التوتــر املتعلقــة بتحفيــز ســلوك 

ــة والقــدرات القاLــة. هــذا الخــط مــن البحــث يعتمــد بصفــة عامــة  ــزام باألعــÙل الروتيني ــك االلت إنشــاء املرشوعــات وكذل

عــىل التأكيــد بأنــه عــىل الرغــم املخاطــر املتوارثــة والتحديــات املحتملــة فــإن مواصلــة التفــوق قــد يزيــد مــن أداء الوحــدة أو 

الفريــق عــن طريــق )كينهــا مــن أن تكــون مبتكــرة أو مرنــة بــدون خســارة أي فوائــد كفــاءة. ويف الواقــع، عــىل الرغــم مــن أن 

ظهــور التفــوق بالوحــدة قــد يقــدم مميــزات محــددة مــن حيــث تجنــب املشــكالت املتعلقــة بالتكامــل األفقــي بــÑ الوحــدات 

املختلفــة، فــإن الســعي نحــو التميــز داخــل الوحــدات أو الفــرق ينبــئ بالرتكيبــات املتعارضــة والعمليــات املتناقضــة ليــس فقــط 

يف إطــار ســياقها بــل أيضــاً عــرب املســتويات التسلســلية الهرميــة التــي قــد تؤثــر عــىل أداء الوحــدة الحقــاً. ونحتــاج لفهــٍم أفضــل 

للتحديــات املرتبطــة بوجــود عمليــات متضاربــة داخــل الوحــدات والفــرق. 



35

مؤتمر ”منتدى أسبار الدولي“

وبالتعــاون مــع زيــ2 سيميســك وكنــج كاو مــن جامعــة كونكتيكــت قمــت مؤخــراً بوضــع رؤيــة متعــددة املســتويات حــول 

التميــز يف املنــاخ والــذي بــه الخصائــص الهيكليــة وخصائــص املــوارد باملنــاخ العــام للمؤسســة تؤثــر عــىل إرادة وقــرار الوحــدة 

ــص  ــة الخصائ ــا 3ناقش ــية، قمن ــا الرئيس ــر أفكارن ــاً. ولتطوي ــدة الحق ــادة اداء الوح ــز لزي ــادة التمي ــا يف زي ــة ومرونته التجاري

الهيكليــة وخصائــص املــوارد ألي مؤسســة والتــي تشــكل العالقــة بــÑ )يــز الوحــدة واألداء. 

ــا داخــل املؤسســة (كــن  ــادل بينه ــÙد املتب ــر املــوارد واالعت ــإن توف ــكل املؤســيس ف ــارص الرئيســية بالهي وبخــالف هــذه العن

ــز بالوحــدة. واالكتســاب وإعــادة االنتشــار للمــوارد باملؤسســة مــن شــأنه بشــكل  ــÑ األداء-والتمي ــط ب أيضــاً أن يشــكل الرب

ملحــوظ تحريــر القيــود املفروضــة عــىل الوحــدات املتميــزة عــىل الرغــم مــن أن الصعوبــة يف اســتخدام املــوارد املتبادلــة )ثــل 

قــوة عائقــة كبــ�ة مــن املحتمــل أن تقلــل مرونتهــا يف تنفيــذ التميــز مليزاتهــا الخاصــة. وعــىل هــذا النحــو، فــإن هــذا املــرشوع 

 Ñالبحثــي يقــوم بإرســاء فهــم جديــد للعوامــل الديناميكيــة متعــددة املســتويات عــن طريــق التأكيــد عــىل أن اشــرتاط الربــط بــ

التميــز-واألداء عــىل مســتوى الوحــدة التجاريــة عــىل الخصائــص الهيكليــة وخصائــص املــوارد عــىل مســتوى املؤسســة. 

العديــد مــن املؤسســات تتبنــى عمليــات هيكلــة عــىل أســاس فرق العمــل لتســهيل االبتــكار داخل مؤسســاتها. ويف نفــس الوقت 

يتــم تشــجيع الفــرق عــىل االلتــزام 3عايــ� مÙرســات العمــل وااللتــزام 3جموعــات ثابتــة مــن اإلجــراءات. ونتيجــة لذلــك، فهــم 

يواجهــون أيضــاً معضلــة بالنســبة لكيفيــة تنفيــذ عملهــم. يف هــذا الصــدد، قــد أوضــح البحــث أن الفــرق تعتــرب قــادرة بالفعــل 

عــىل تنفيــذ أســاليب متباينــة مثــل اإلبــداع وااللتــزام باملعايــ� والبحــث الداخــيل والخارجــي. وبنفــس الطريقــة فــإن دراســة 

ــه االســتيعابية  ــة وقدرت ــق املمكن ــÑ قــدرة الفري ــة ب ــة املحتمل ــ�ات التكاملي ــا تناولــت بالدراســة التأث مؤخــرة قمــت بإجرائه

الفعليــة وقمنــا بالكشــف عــن أهميــة التكامــل االجتÙعــي بالفريــق يف تحقيــق عمليــات التكامــل املذكــورة. وباســتخدام عينــة 

متعــددة املصــادر ومــن عــدد مــن الــدول مكونــة مــن 138 فريــق لتطويــر املنتــج، أظهــرت نتائجنــا عمليــات التوتــر وعمليــات 

االنفصــال التجــاري التــي قــد تكــون الفــرق واجهتهــا عنــد تعزيــز قدراتهــا املحتملــة والفعليــة عــىل االســتيعاب وقمنــا 3ناقشــة 

كيفيــة إدارة وتســوية عمليــات التوتــر املذكــورة بصــورة ناجحــة يف إطــار بيئــات جامعيــة متكاملــة. 

ــد األســاليب املتعارضــة قــد ركــزت  وهكــذا، األفــكار الرئيســية للبحــث عــىل مســتوى الوحــدة وعــىل مســتوى الفــرق لتوحي

عــىل أهميــة تعزيــز التنــوع لزيــادة إجــراء إنشــاء املرشوعــات وكذلــك الحــد مــن االختــالف لضــÙن وجــود عمليــات متوافقــة. 

ــادرة  ــرق ق ــح أن الف ــد أوض ــ�ة.  وق ــارات كب ــة استش ــة برشك ــإلدارة الذاتي ــرق ل ــواً يف 34 ف ــة 174 عض ــا بدراس ــوم بحثن ويق

بالفعــل عــىل التــرصف بتميــز عــن طريــق التوفيــق بــÑ املطالــب املتعارضــة بأســلوب هــادف. واســتناداً عــىل منظــور متعــدد 

املســتويات، قمنــا بإبــراز إىل مــدى ظهــرت الســÙت الفرديــة مثــل القــدرة اإلبداعيــة عــىل حــل املشــكالت وكذلــك األوضــاع 

واألحــوال ببيئــة العمــل عــىل مســتوى الفريــق مثــل الثقــة والقيــم املشــرتكة وكيــف قامــت بتوجيــه الســلوك املعقــد داخــل 

الفريــق. بذلــك، فــإن دراســتنا تقــدم رؤى جديــدة بشــأن كيفيــة توظيــف الفــرق للمجموعــة املتباينــة مــن املهــارات والقــدرات 

لــدى أعضائهــا األفــراد بصــورة فعالــة ملواصلــة القــوى املتناقضــة ظاهريــاً. 

وبصــورة شــاملة، قــد تنــاول البحــث بصــورة متزايــدة التحديــات التــي تواجــه جمــع القــوى املتعارضــة يف إطــار نظــام فرعــي 

واحــد مثــل الوحــدات وفــرق العمــل. ومــازال يتبقــى الكثــ� لفهمــه عــىل الرغــم مــن ذلــك مــن حيــث مــا هــي خصائــص 

وعمليــات الفريــق التــي تزيــد مــن االحتــÙل بــأن تكــون الفــرق متعاونــة يف إنشــاء املرشوعــات مــع الحفــاظ عــىل مســتوى 

كاٍف مــن الكفــاءة أو كيــف تكــون الفــرق قــادرة عــىل اكتســاب واســتيعاب املعرفــة الخارجيــة الجديــدة مــع نقــل واســتغالل 

املصــادر املعرفيــة القاLــة يف نفــس الوقــت. 
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الحفــاظ علــى إنشــاء المشــروعات المشــتركة والتميــز بمــرور الوقــت : أســاليب 
متنوعــة 

يف النهايــة، فقــد ِبــدأت الدراســات بتحديــد الخصائــص الرئيســية للمؤسســات والتــي )كنهــا مــن التغــ� بصــورة مســتمرة أو 

ــص املؤسســية  ــة إىل الخصائ ــداد التفكــ� ليتجــاوز اآلراء الثابت ــل. وبامت ــن التحلي ــة م ــات عــرب مســتويات مختلف إدارة املفارق

واإلداريــة، فــإن هــذه الدراســات تقــدم آراًء أكــA ديناميكيــة حــول كيفيــة قيــام املؤسســات بالتحــول مــن تكنولوجيــا معينــة 

ــراون وإشــنهارديت أن املديريــن ممــن لديهــم  ــد بصــورة إســرتاتيجية عــرب الزمــن. وقــد الحــظ كل مــن ب إىل أخــرى والتجدي

ــرؤى املســتقبلية. وبصــورة شــاملة، فــإن دراســتهم  حافظــات ناجحــة مــن األنشــطة يحافظــون عــىل الربــط بــÑ األفــكار وال

أكــدت أهميــة انتقــال النمــوذج الــذي يؤكــد عــىل املؤسســات الديناميكيــة والتغــ� املســتمر كأمــر أســايس يف فهــم املؤسســات 

الناجحــة 3ــرور الزمــن.

ويف مــرشوع بحثــي مشــرتك مــع مايــكل توشــÙن مــن كليــة هارفــارد لألعــÙل وكوســتاس أندريوبولــوس مــن جامعــة كارديــف، 

أعتــزم عمــل مناقشــات تبادليــة بــÑ الباحثــÑ حــول كيفيــة قيــام املؤسســات بالتوفيــق بــÑ املطالــب املتعارضــة عــرب الزمــن. 

اســتناداً عــىل أن التميــز أمــر رضوري ومؤثــر يف أداء أي رشكــة، فــإن دراســة الحالــة لدينــا مــن 7 رشكات لتصميــم منتــج جديــد 

تقــدم رؤى جديــدة بشــأن كيفيــة يظهــر التميــز ويصبــح أمــراً مألوفــاً وكيــف يتــم الحفــاظ عليــه باملؤسســات طــوال الوقــت. 

واإلطــار النظــري يركــز عــىل أن املؤسســات تســتخدم مســارات محــددة للتميــز لتــربز ويتــم املحافظــة عليهــا 3ــرور الوقــت. 

ــر ووضــع مســارات  ــال بالنســبة لتطوي ــد يتفاع ــا ق ــادة العلي ــاخ املؤســيس والقي ــف أن املن ــار كي وإســهامنا املحــدد هــو إظه

محــددة متنوعــة لتطويــر التميــز املؤســيس بالنســبة للقــدرة الديناميكيــة. وإىل هــذا الحــد، فلــم يقــم أي بحــث بدراســة عوامــل 

التكامــل املمكنــة بــÑ األســاليب البديلــة عــرب مســتويات هرميــة التسلســل يف داخــل املؤسســات وقــد نــادى الباحثــون 3زيــد 

مــن اآلراء. ويف حــÑ أنــه توجــد حاجــة ملزيــد مــن األبحــاث إلرســاء هــذا الرتابــط، فنحــن نهــدف إىل دراســة عــÙ إذا كانــت 

املؤسســات املتميــزة تســتخدم أســاليب أكــA ديناميكيــة تعكــس مجــاالت ألســاليب هيكليــة أو بيئيــة أو خارجيــة. 

الخا)ة: 

أنــا أعتقــد أن تكامــل النظريــة والبحــث يف اإلدارة اإلســرتاتيجية وإنشــاء املرشوعــات والتميــز املؤســيس كــÙ هــو مقــرتح مــن 

قبــل البحــث الــذي تــم إبــرازه يف عنــواþ االفتتاحــي مــن شــأنه أن يســاعد عــىل إرســاء جــدول أعــÙل بحثــي مثمــر وفعــال. 

وعنــواþ االفتتاحــي قــام 3ناقشــة أنــواع معينــة مــن القيــادة وعمليــات الهيكلــة والعمليــات والقــدرات عــرب مســتويات مختلفــة 

واملطلــوب مــن املؤسســات بهــا أن تتلمــس وتســتغل الفــرص وتقــوم بالتــوازن بــÑ تطويــر واســتغالل فــرص إنشــاء املرشوعــات. 

اإلســهامات النظريــة والتجريبيــة املحــددة اليــوم وتســاؤالت البحــث املطروحــة أمامنــا ســتمثل بصــورة تدعــو إىل األمــل عامــالً 

محفــزاً ملزيــد مــن األبحــاث التكامليــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز فهمنــا لــإلدارة اإلســرتاتيجية وإنشــاء املرشوعــات والتميــز 

املؤســيس كمســار قابــل للتطبيــق لتكويــن الــAوة.                 
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الموضوع: الطلب واالبتكار والسياسة

الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإعادة تنشيط 
العمل الحكومي

جورج م. بوغيس
الرئيس التنفيذي، بيكر & بوليكوفر، بي إيه

أستاذ مشارك، جامعة فلوريدا الدولية
تم عرض هذه الورقة البحثية يف  7 ديسمرب 2016

       
الخالصة: 

الــرشاكات بــÑ القطــاع الحكومــي والقطاعــات األخــرى ـــــ ســواء كانــت خاصــة أو غــ� ربحيــة ومؤسســات أكاد(يــة علميــة 
ليســت عالقــات جديــدة. فلقــد كانــت قاLــة منــذ قــرون مــن الزمــان، وكانــت مقتــرصة يف املــايض عــىل األهــداف االجتÙعيــة 
واملصلحــة العامــة فغالبــا مــا تتنافــس مــع قــوى الســوق التــي تغــذي القطــاع الخــاص. ومــا هــو جديــد هــو التداخــل والتشــابك 
للــرشاكات اليوميــة الحاليــة ومنظومــة الخدمــات والربامــج الواســعة التــي ينظــر مــن خاللهــا لــرشاكات القطــاع العــام والخــاص 
والتــي غالبــا مــا يتــم تنفيذهــا. يف ظــل الوضــع االقتصــادي العاملــي املتســارع واملعقــد والتحديــات التــي تواجهــه، فــإن مــن 
األهميــة الوصــول لنقــاط قــوى كل القطاعــات لتحقيــق الصالــح العــام بشــكل أفضــل. تســتعرض هــذه الورقــة فكــرة عامــة عــن 
الــرشاكات بــÑ القطاعــÑ العــام والخــاص وطريقــة خلــق بيئــة تدفــع اىل تشــجيع التعــاون يف تنفيــذ برنامــج منظــم ومرتــب يف 

تحقيــق الحوكمــة وتنفيــذ الخدمــات والربامــج واملشــاريع. 

القسم ا�ول: التحديات: 
بشــكل مبســط، رشاكــة القطــاع الخــاص هــي اتفاقيــة تعاقديــة بــÑ رشكاء بالقطاعــÑ العــام والخــاص وذلــك بغــرض تنفيــذ و/
أو تشــغيل املرافــق العامــة أو الربامــج أو تجهيــزات البنيــة التحتيــة. و(كــن أن تأخــذ تلــك الــرشاكات العديــد مــن األشــكال 
وتشــتمل عــىل منظومــة واســعة مــن األنشــطة. وأن برامــج مثــل الربامــج االجتÙعيــة والرعايــة الصحيــة واإلســكان والســالمة 
ــكال  ــتخدام أش ــم اس ــÙ يت ــيطة حيث ــة بس ــرد أمثل ــي إال  مج ــا ه ــل م ــم والنق ــة والتعلي ــة والثقافي ــج الرتفيهي ــة والربام العام
مختلفــة مــن التعاقــدات والــرشاكات بشــكل فعــال أو غــ� فعــال أحيانــا. وغالبــا، فهــي ليســت رشاكات حقيقيــة عــىل اإلطــالق 
ولكنهــا عالقــات تعاقديــة حيثــÙ تتــم يف الغالــب مÙرســة ضوابــط رقابيــة شــديدة وإرشاف ب�وقراطــي مــن القطــاع الحكومــي. 
والــيشء املفقــود هــو التمكــÑ والثقــة وزيــادة فاعليــة جوانــب القــوة والخــربة لتلــك األكــA فاعليــة وأهميــة للقيــام بعمــل 

خــاص. 
ويف عاملنــا الحــايل، وبالنظــر للميزانيــات املكبلــة بالقيــود واالقتصاديــات الراكــدة والتقــدم واالبتــكار التقنــي، واملشــاكل املعقــدة 
بشــكل متزايــد، mــة يش واحــد أكيــد وهــو أن تــدرك الحكومــة الفعالــة قيودهــا وتغــ� طريقــة إدارتهــا وتحقيــق الخدمــات 
ــة أو مؤسســة  ــام أو خــاص أو مؤسســة غــ� ربحي ــا ع ــة مفتوحــة. ويجــب عــىل كل قطــاع ســواء كان قطاع ــم بعقلي والتقيي
ربحيــة جلــب مهــارات فريــدة وإمكانيــات وطاقــات وقــوى للطاولــة عنــد مناقشــة احتياجــات ومشــاكل عامــة معقــدة يجــب 
عــىل الحكومــة أن تعــول عليهــا ورفعهــا لصالــح ومنفعــة الجمهــور الــذي تقــوم بخدمتــه. وmــة منهــج أكــA تعاونيــة وتداخــال 

لتنفيــذ الخدمــة يجــب تنفيــذه. 

وهــذا يعنــي أن منهــج عمــل الحكومــة يجــب أن يتغــ� ويجــب عــىل إداريــي املهــارات تطويــر تلــك لــدى جهــات التســهيل 
ــة.  ــة واإلدارة غــ� مجــدي يف األنشــطة املعقــدة والتحولي ــم التقليــدي يف حوكمــة الرقاب واملنســقÑ واملرشفــÑ. فاملنهــج القدي
ــق يف  ــك ينطب ــواء كان ذل ــح س ــر صحي ــذا أم ــوص.. وه ــذا الخص ــا يف ه ــدا مطلوب ــA تعقي ــة وأك ــج إدارة يف الحوكم ــة منه m
تنفيــذ مشــاريع بنيــة تحتيــة عامــة معقــدة، والتــي يتــم تطويرهــا بشــكل أكــرب مــن خــالل االســتعانة وتطبيــق نظــام رشاكات 
القطاعــات العــام الخــاص (v v v أو v 3) أو احتياجــات حكوميــة ذات أولويــة أخــرى، مثــل تطويــر التعليــم العــام أو التعليــم 

أو االقتصــاد. 
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يجــب أن يكــون رؤســاء القطــاع العــام والقطاعــات الحكوميــة قــادة برامــج ومســتثمرين ومــزودي مــوارد. يجــب عليهــم تحفيز 
الشــبكة وتوجيههــا. يجــب عليهــم تطويــر أســاليب قيــاس األداء الصحيحــة التــي تركــز عــىل املخرجــات والنتائــج املســتهدفة 
وليــس عــىل املخرجــات فحســب. يحتــاج املــدراء الحكوميــÑ يف الوقــت الحــارض بــأن يكونــوا متعاونــÑ ومســهلÑ ومحفزيــن 
ورشكاء. إنهــم يعتــربون كحجــر الزاويــة يف توجيــه دفــة الســفينة، عكــس التجديــف. وmــة مثــال عظيــم يف هــذا الخصــوص وهــو 
موجــه فرقــة العــزف الســيمفوþ، فهــو ال يعــزف عــىل أي آلــة موســيقية لكنــه يتأكــد مــن أن جميــع اآلالت تعمــل يف تناغــم 
يضمــن خــروج الصــوت بالصــورة التــي نســمعه بهــا وهــو خليــط ألصــوات جميــع اآلالت املتخصصــة باألوركســرتا. ويعتــرب ذلــك 

منظــورا مختلفــا عــن ذلــك الــذي دأب املــدراء الحكوميــÑ عــىل إتباعــه. 

وكــÙ ذكرنــا أعــاله، فــإن شــبكات تنفيــذ الخدمــات ليســت موجهــة جميعهــا ألنشــطة القطــاع العــام بالكامــل، ولكــن بالنســبة 
ــر  ــي ســوف تظه ــات والت ــادة القطــاع العــام إدارة التحدي ــا يف جعــل قي ــÙ يكــون املنهــج التعــاوþ لديهــم هدف ــك حيث ألولئ
ــه وإدارة مجموعــة مختلفــة  ــا ويقومــون بتوجي ــال تام ــÑ تأهي بشــكل حتمــي. يجــب أن يكــون مــدراء القطــاع العــام مؤهل
مــن الكيانــات ويقدمــون مســتوى عــال مــن اإلرشاف عــىل الشــبكة. وبالنســبة للقطــاع املتعــدد، فــإن شــبكة متعــددة األماكــن 
ــات املوجــودة بالشــبكة ذات أهــداف متناغمــة ومــن  ــع  الكيان ــح مــن الــرضوري أن تكــون جمي ــع، ويصب والتخصصــات تتب
األهميــة 3ــكان أيضــا أن تكــون الربامــج األخــرى املدعومــة مــن الحكومــة أو أنشــطة القطــاع الخــاص أو القطــاع غــ� الربحــي 

غــ� متناقضــة أو منافســة  مــع أهــداف الربنامــج الــذي مــن أجلــه )ــت إقامــة الرشاكــة. 

تعتــرب الــرشاكات القويــة التــي تقــوم عــىل أســاس الثقــة حيويــة وهامــة لنجــاه أي مــرشوع. ويف الوقــت الــذي قــد تكــون فيــه 
الخــربة املتخصصــة ألعضــاء الشــبكة ذات أهميــة، فــإن أعضــاء الشــبكة الفريــدة (كنهــم مــن خــالل مجــاالت تأث�هــم والتقنيــة 
املتقدمــة التــي (تلكونهــا تجــاه رشيــك القطــاع العــام واملــوارد التــي يقدمهــا كل منهــا عــىل طاولــة املناقشــة تعتــرب جميعهــا 

أساســية لنجــاح الشــبكة، وقــوة العالقــات بــÑ أعضــاء الشــبكة تعتــرب مهمــة  بشــكل كبــ�. 

ــة.  ــة عام ــات قوي ــÙ تكــون العالق ــك حيث ــا البعــض. ويوجــد ذل ــا مــع بعضه ــاظ به ــة الشــبكات، يجــب االحتف و3جــرد إقام
وعمليــات مؤديــة اىل شــبكات قاLــة ومرتابطــة بشــكل جيــد وذات قيــم متناســقة وطــرق متعــددة لتســهيل وتشــجيع التواصــل 
بــÑ أعضــاء الشــبكات، وتقنيــة معلومــات تعمــل بشــكل توافقــي مــع بعضهــا البعــض تعــد جميعهــا رضوريــة لضــÙن تحقيــق 
شــبكة مرتابطــة بشــكل جيــد. وأخــ�ا وليــس أخــرا، فــإن الثقــة تعتــرب عنــرص أساســا يف إيجــاد شــبكة فعالــة ومرتابطــة ترابطــا 

جيــدا. 

(كــن للشــبكات أن تنجــح مــن خــالل هيــاكل حوكمــة صحيحــة وقيــادات قويــة، ومشــاركة مفتوحــة للمعلومــات، وأهــداف 
مشــاركة ومحــددة بشــكل جيــد وعــىل أســاس الثقــة. ويف الوقــت الــذي يحققــون فيــه النجــاح، فــإن مــن الــرضوري التأكــد مــن 

تــوازي األهــداف ووضوحهــا وعــدم انحــراف الرشاكــة أو ضبابيتهــا. 

تتوفــر mــة أنظمــة محــددة بشــكل جيــد ورضوريــة ملراقبــة األداء وذلــك للرتكيــز عــىل إجــراءات قاLــة عــىل اإلنتــاج وموجهــة. 
تعتــرب املســاءلة واملحاســبة عامــل مهــم. ومــع وجــود كيانــات متعــددة يف رشاكــة تعاونيــة، فليــس مــن الســهولة داLــا تحديــد 
الجهــة التــي يوجــه اليهــا اللــوم عنــد ظهــور أي مشــكلة. وكيــف يقــوم املــدراء بالتأكــد مــن وجــود املســاءلة ومرونــة الشــبكة 
واالبتــكار والتجديــد يف وقــت واحــد. يجــب عــىل املــرء التأكــد مــن أن املســاءلة ال تهــزم الغــرض املســتهدف للتعــاون مــن خــالل 

إخــÙد االبتــكار والتجديــد الــذي كان مســتهدفاً. ومــرة أخــرى، تصبــح الثقــة عنــرصاً هامــاً.

mــة طــرق عديــدة لتحفيــز نتائــج ناجحــة للرشاكــة. وقطعــا، فــإن أي  حوافــز يجــب ربطهــا بالنتائــج التــي تعتــرب الجانــب املهــم 
يف األمــر. وإن االعتــÙد عــىل الشــبكة يوجــب رضورة أن تكــون هنــاك ضÙنــات قاLــة عــىل أســاس األداء. وإن مــن األهميــة أن 
تكــون النتائــج الهامــة هــي موضــوع مخاطــرة. وأن mــة أعضــاء معينــÑ يف الرشاكــة قــد يكونــون أفضــل يف إدارة أنــواع متنوعــة 

مــن املخاطــرة. وكقاعــدة عامــة، يصبــح الكيــان قــادرا عــىل إدارة املخاطــرة بشــكل جيــد متــى أســندت اليــه. 

ولتحقيــق أفضــل فرصــة للنجــاح كرشاكــة معقــدة، يجــب عــىل الحكومــة إادة تقييــم منهجهــا يف ســبيل اإلرشاف عــىل مشــاريع 
وبرامــج رئيســية ويجــب عليهــا إعــادة االســتعانة باملســئولÑ الحكوميــÑ واالحتفــاظ بهــم لهــذه املرحلــة الجديــدة وذلــك لتــوىل 
مســئولية أكــA صعوبــة. وإن إدارة الشــبكات ليــس موضوعــا ســهال ولكنــه يحتــاج إىل مهــارات العديــد مــن مســئويل القــاع 
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العــام التــي ال يســتخدمونها، او التــي ال تتوفــر لــدى الغالبيــة منــا. وإن التصــورات واملفاهيــم مثــل تقييــم املخاطــر والتفــاوض 
ــل  ــر تفعي ــب األم ــÙ يتطل ــيطة حيث ــة بس ــت إال أمثل ــاريع ليس ــرق وإدارة املش ــاء الف ــرتاتيجي وبن ــ� االس ــب والتفك والتدري

املهــارات واالســتفادة منهــا والحكــم الســليم عــىل األشــياء. 

إن عمليــة إقامــة الشــبكات ودعمهــا واالحتفــاظ بهــا هــي عمليــة معقــدة ولكنهــا ليســت مســتحيلة. وmــة أمثلــة عــىل شــبكات 
ناجحــة وشــبكات أقــل نجاحــا. ويجــب أن ال تقــف الصعوبــات حائــال يف ســبيل تثبيــط همــة نقــل تنفيــذ الخدمــات العامــة 
ــك  ــارات أولئ ــز  مه ــا. وأن تعزي ــة لدرجــة ال (كــن االســتحياء منه ــ�ة للغاي ــج املســتهدفة كب ــة. وأن النتائ اىل أســاليب تعاوني
القادريــن عــىل القيــام بوظيفــة مــا، وأولئــك الخاصــة باملــوارد الفنيــة واملــوارد البرشيــة مــع شــبكات العمــالء واملورديــن، ومــع 
أولئــك مــن أصحــاب الخــربات يجــب االســتعانة بهــا. يجــب أن ال تشــعر الحكومــة بــأن عليهــا القيــام بــأداء العمــل الفعــيل. 
وإن مــا تحتاجــه هــو توجيــه اإلســرتاتيجية والتأكــد مــن أن جميــع املشــاركÑ يف الشــبكة يقومــون بــأداء األهــداف املرصــودة. 
ــأن  ــد األوركســرتا ب ــه. ويجــب أن يتأكــد قائ ــدة لســيمفونية التوجي ــا وقائ يجــب أن تكــون الحكومــة إســرتاتيجية يف توجهاته
لديــه أفضــل املوســيقيÑ املجهزيــن بالعديــد مــن األدوات واآلالت التــي )كنهــم مــن عــزف معزوفتهــم بتناغــم تــام حســب 

توجيهاتــه. 

قسم 2: ا�ساليب: 
ــة  ــة الرشاك ــم املركزي ــك النظ ــون تل ــا تك ــا م ــارض. وغالب ــا الح ــات عاملن ــي متطلب ــة ه ــرشاكات املوجه ــح وال ــاون الصحي التع
شــبكات معقــدة والتــي (كــن أن تكــون متعــددة القطاعــات ومعقــدة ومتداخلــة مــع بعضهــا البعــض. و(كــن لتلــك الشــبكات 
املعقــدة تقديــم مزايــا خدميــة. ومــن خــالل تطويــر رشاكــة تعاونيــة ملعالجــة مشــاكل الخدمــة العامــة، (كــن للحكومــة التأكــد 
مــن أن أفضــل الخــربات املؤهلــة هــو موضــوع مناقشــتها املطــروح عــىل الطاولــة. وال شــك يف أن هــذا األمــر يــؤدي إىل مــوارد 
فنيــة متطــورة، والوصــول اىل الخــرباء املؤهلــÑ بشــكل عــال واالســتفادة مــن كفــاءة وعبقريــة القطــاع الخــاص. (كــن أن تعمــل 
الــرشاكات التعاونيــة عــىل تشــجيع االبتــكار والتجريــب وتســمح للحكومــة بالرتكيــز فيــÙ يهمهــا فعــال: النجــاح العــام لرســالة 

الرشاكــة. 
الــرشاكات التعاونيــة ســائدة يف جميــع أنحــاء العــا6 يف تطويــر مشــاريع البنيــة التحتيــة العامــة، 3ــا يف ذلــك مشــاريع التصميــم 
ــي  ــا ه ــبة له ــد بالنس ــلوب مفي ــذا األس ــرب ه ــي يعت ــاريع الت ــاريع. وأن املش ــة للمش ــغيل والصيان ــل والتش ــييد والتموي والتش
مشــاريع توســعية مثــل مشــاريع امليــاه والــرصف الصحــي والنقــل (املطــارات واملوانــئ وأنظمــة النقــل األريض)، واالتصــاالت 
الســلكية والالســلكية وتوليــد الطاقــة واإلســكان واملرافــق الثقافيــة والرتفيهيــة واألبنيــة الحكوميــة التقليديــة (املالعب والســجون 
واإلدارة) وغ�هــا. وبالرغــم مــن ذلــك فــإن الــرشاكات ليســت مقتــرصة عــىل مشــاريع البنيــة التحتيــة العامــة. وكمثــال عــىل 
ــÙ توجــد رشاكات  ــي واالقتصــادي حيث ــر التعليم ــة والتطوي ــه والتســلية العام ــام والرتفي ــة والطع ــج الصحــة العام ــك برام ذل

للقطــاع العــام والخــاص رشاكات عمليــة يف الواقــع العمــيل. 

قسم 3: األسلوب: 
إننــي أويص بشــدة متابعــة رشاكات القطــاع الخــاص ملشــاريع القطــاع العــام والتــي (كــن مــن خاللهــا رفــع كفــاءات ومواهــب 
وخــربات ومــوارد الكيانــات مــن قطاعــات أخــرى وتقــدم قيمــة واضحــة ومنفعــة للجمهــور. وأن عمليــات الرشاكــة التعاونيــة 
ــا  ــر اليه ــرة بالنظ ــر  جدي ــة. وأن املخاط ــاة اليومي ــا يف الحي ــرا رضوري ــرب أم ــج تعت ــاريع وبرام ــدة ومش ــات معق ــذ خدم لتنفي
ــا  ــÑ تدريب ــد،وأن املــدراء متدرب ــت الــرشاكات قاLــة عــىل أســس صحيحــة، وأن األدوار محــددة بشــكل جي ــا إذا كان وتحمله
ســليÙ، مــع تحديــد األهــداف وقبولهــا مــن جميــع الــرشكاء، وقيــاس إجــراءات األداء املبنــى عــىل أســاس النتائــج، وأن الشــبكة 

محــددة بشــكل صحيــح. وبالنســبة ألي حكومــة أو أي إداري حكومــي، فإننــي أطــرح توصيــاq التاليــة:
 

· مواجهة التغي� واحتضانه والقوى املمزقة يف عاملنا يف العا6 الحارض، ال تخشاها. 	

· أن تفهم بان الحكمة ليست املستودع الوحيد للمعرفة والخربة. 	

· أن تــدرك بــأن مصالــح الجمهــور يتــم خدمتهــا بشــكل أفضــل مــن خــالل جلــب الكــوادر األكــA تأهيــال ومعرفــة عــل 	
اتخــاذ القــرار وطاولــة تنفيــذ الخدمــات، بغــض النظــر عــن القطــاع الــذي يتبعــون لــه. 



41

مؤتمر ”منتدى أسبار الدولي“

· 	 Aفهــم قــوة رفــع فاعليــة جوانــب القــوة والخــربات التــي مــن شــأنها مســاعدة الخــربات ألولئــك الذيــن يفهمــون أكــ
منــك يف القيــام 3همــة معينــة. 

· أن تتابــع بشــكل مطلــق الــرشاكات التعاونيــة التــي تســعى  لتحقــق هدفــا مرســوما، ولكــن تأكــد بأنــك قــد قمــت 	
بتقييــم الخدمــة املشــتملة عليهــا وأن تكــون قــد قــررت تبنــي املنهــج العمــيل. 

· التحقــق مــن وجــود ترابــط جيــد يف الرشاكــة وأن األنظمــة قاLــة بشــكل يجعــل جميــع األطــراف عــىل التواصــل 	
بحريــة وأنهــا تؤمــن بأنهــا جــزء مــن فريــق واحــد يعمــل لصالــح املــرشوع أو الربنامــج وليــس مجــرد كيــان يدفــع 

لهــم عائــد. 

· البحث بشكل جيد عن رشاكة ال يعني ذلك بالرضورة موارد مالية. 	

· إعــادة توجيــه فريقــك اإلداري ليكــون قــادرا عــىل األداء بشــكل فعــال ومؤثــر يف بيئــة تنفيــذ خدمــة متكاملــة ومرتبــة 	
واإلرشاف بشــكل صحيــح وتوجيه الشــبكة. 

· أن توظف فقط املدراء املؤهلÑ والواثقÑ  واألكفاء للعمل يف الشبكة 	

· نقل املخاطرة للكيان الذي يكون قادرا عىل إدارته بشكل أفضل. 	

· انتقاء أفضل الرشكاء وتوجيههم، وتحفيزهم ومكافأتهم والثقة بهم. 	

· التأكد من تناسق وتناغم أهداف الربنامج ومشاركة جميع الرشكاء فيه 	

· التأكد من أن نتائج الرشاكة تحقق قيمة حقيقة للجمهور 	

· كن الرابط املؤثر يف السيمفونية، وأعمل عىل أن تكون داLا فعاال. 	

وإلقامــة أي رشاكــة تعاونيــة، فــإن مــن األهميــة جلــب خــربات خارجيــة للمســاعدة يف إقامــة الشــبكة. ويجــب فحــص الــرشكاء 
املحتملــÑ فحصــا جيــدا وأن جميــع الــرشكاء يدركــون رضورة العمــل ســويا بهــدف إقامــة gــوذج عالقــة فاعــل واملوافقــة عــىل 
أنظمــة اإلدارة وتقييــم األداء، واألهــداف املتوازنــة وجميــع الجوانــب الالزمــة األخــرى للشــبكة حســبÙ )ــت مناقشــته ســابقا. 

قسم 4: التوصيات: 

mــة جوانــب محــددة خاصــة حيثــÙ تظهــر رشاكات عامــة خاصــة بأن تكــون gوذجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية والتوجهات 
األوليــة الجيــدة يف هــذه املنطقــة للمملكــة تشــتمل عــىل تطويــر أنظمــة بنيــة تحتيــة عامــة مــن خــالل تنفيــذ نظــام رشاكات 

العامــة الخاصــة (النظــام الثــال]) وتأســيس نظــام تعــاوþ مبتكــر قــوي. 

لقــد جــرى تحديــد نظــام التنفيــذ الثــال] عــىل أنــه بديــل حيــوي ملجابهــة احتياجــات البنيــة التحتيــة. وأن اإلجــراء األول الــذي 
يجــب إجــراؤه هــو إجــراء عمليــة مراجعــة دقيقــة ألســاليب وسياســات الــرشاء التجاريــة. وأن طريقــة التنفيــذ الثالثيــة هــي 
طريقــة مختلفــة )امــا عــن التعاقــد الحكومــي التقليــدي ملــرشوع التشــييد. ويف إطــار مواصفــات صارمــة للمشــاريع يجــب 
تجنبهــا مــع االلتــزام بتخطيــط وتصاميــم أقــوى للمشــاريع بطريقــة تعاونيــة مــن خــالل فريــق تطويــر قطــاع خــاص مختــار. 
يجــب االســتعانة بالخــربات املناســبة مــن خــالل التعاقــد معهــا ملســاعدة الجهــات الحكوميــة يف تطويــر السياســات الثالثيــة 
وتوجيــه عمليــة اختيــار املشــاريع الثالثيــة واإلرشاف عليهــا. وmــة مجموعــة مألوفــة مــن سياســات الــرشاء والتوجيهــات التــي 

ستشــجع املصلحــة الخاصــة واملنافســة ســوف تفيــد اململكــة بشــكل مطلــق. 

يجــب أن يكــون لــدى الحكومــة مجموعــة مــن الخــرباء الفنيــÑ والقانونيــÑ واملاليــÑ مــÙ (كــن الوصــول اليهــم عنــد الحاجــة 
فيــÙ يتصــل  3تابعــة طريقــة التنفيــذ. باإلضافــة إىل ذلــك، ومــÙ ينصــح بــه للمملكــة أن يكــون لديــك فريــق إرشاف ثــال] 
داخــيل والــذي سيســاعد يف اختيــار املــرشوع، والتقييــم عــÙ إذا كانــت طريقــة v 3 يجــب اســتخدامها واالنتفــاع بهــا، والبحــث 
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عــن املشــاريع وغربلــة واختيــار فريــق تطويــر املــرشوع، والتفــاوض واالختيــار، واإلرشاف العــام عــىل العقــد طــوال مدتــه، وأن 
عمليــة دمــج توجيهــات وقواعــد األســلوب الثــال]، وان تخصيــص  وحــدة داخليــة لتطبيــق األســلوب الثــال] (رشاكــة القطــاع 
العــام والخــاص) والتــي تتكــون مــن خــرباء يف املجــال ومجموعــة مــن االستشــاريÑ املؤهلــÑ ماليــا وفنيــا وقانونيــا ســوف يخــدم 

اململكــة بشــكل جيــد ويســاعدها يف بنــاء بلــوكات لربنامــج ثــال] ناجــح. 

ــر االقتصــادي.  ــة وهــي يف مجــال التطوي ــة ومثالي mــة حاجــة أساســية حيثــÙ تعتــرب رشاكــة القطــاع العــام / الخــاص رضوري
ــكار نظــام  ــق فــرص عمــل هــي ابت ــ� وخل ــز االقتصــادي الكب ــÑ األدوات واالســرتاتجيات املســتخدمة ملتابعــة التحفي ومــن ب
بيئــة اقتصاديــة مجتمعيــة. ويعتــرب ابتــكار هــذه النظــام عمليــات رشاكــة معقــدة بشــكل كبــ� حيــث إنهــا تتكــون مــن كيانــات 
متعــددة مــن القطاعــات العــام والخــاص والقطاعــات غــ� الربحيــة واملؤسســات العلميــة. ولفهــم مــدى تعقــد ذلــك النظــام، 

(كــن النظــر اىل الصــورة التــي تغنــي عــن الــف كلمــة يف هــذا الســياق. 

يوجــد العديــد مــن الطــرق والتــي مــن شــأنها أن توضــح بجغرافيــا تلــك النظــم. وألغــراض مقارنــة هــذه النظــم فلقــد )ــت 
مقارنتهــا بتلــك املوجــودة يف الطبيعيــة، مثــل الصخــور املرجانيــة أو بحــ�ة أو بركــة. وإن وجــود نظــام محافظــة عــىل البيئــة 
ــر  ــز وتطوي ــم وتعزي ــة لدع ــة والالزم ــات املطلوب ــزاء الكيان ــع أج ــع جمي ــوازن م ــظ الت ــأنه أن يحف ــن ش ــي م ــا صح وكائناته
واملســاعدة يف أن تجلــب للســوق تقنيــة وســوق ناجــح. وان التواجــد املتزامــن لجميــع الكيانــات الجوهريــة واملــوارد والخــربات 
يف مــكان واحــد يعتــرب أمــر هــام. وأن الغــرض مــن هــذا الورقــة ليــس ملناقشــة الخصائــص النوعيــة للنظــم البيئيــة. وبالرغــم 
مــن ذلــك، فــإن بإمــكان الحكومــة، ويجــب أن تكــون املحفــز الــذي يجلــب الالعبــÑ املناســبÑ يف النظــام البيئــي وبعــث الحيــاة 
فيــه. و3جــرد اســتحداث النظــام وتزويــده باملــوارد الالزمــة واملناســبة واملوظفــÑ ودعمــه، فيمكــن للنظــام االعتــÙد عــىل نفســه 

واالزدهــار والنمــو دون تدخــل كبــ� مــن الحكومــة. 

يعتــرب نظــام البيئــة هــو مثــال gوذجــي لرشاكــة تعاونيــة، والتــي تعتــرب مهمــة لحوكمــة متكاملــة ومرتابطــة، وقطعــا فــإن النظام 
ــة  ــه الحكوم ــذر في ــذي تب ــت ال ــام للتحكــم والســيطرة. ويف الوق ــة، وال نشــاط قطــاع ع ــة تحــول تقليدي ــس عملي ــي لي البيئ
البــذور، وتقــوم بدعــم وتغذيــة النظــام، فــإن النظــام يأخــذ يف النــÙء ويقيــم نفســه بنفســه، وال تحتــاج الحكومــة للتدخــل يف 
إداراتــه. وكل مــا تحتاجــه هــو بــدء إطالقــه وتحديــد معــا6 قيادتــه و)كينــه وتــرك النظــام بعــد ذلــك يعمــل بأســلوب فريــق 

تعــاوþ موجهــة. 

قسم 5: 

خالصــة القــول، أن خلــق رشاكــة ناجحــة بــÑ القطــاع والخــاص يعالــج مطلــب عــام ومحــدد ومتفــق عليــه. وإن الناتــج الخــاص 
بجهــوده يجــب أن يحفــز اقتصــاد إقليمــي، وأن يخلــق وظائــف ويعالــج احتياجــات عامــة سياســية. ويجــب أن يوفــر قيمــة 

للمــوارد املســتثمرة. ويجــب أن يعمــل عــىل خلــق االبتــكار والتجديــد يف تنفيــذ خدمــات أو مشــاريع أو برامــج عامــة. 

وملناقشــة الــرشاكات الخاصــة العامــة املقرتحــة أعــاله، أو أي موضوعــات أخــرى بخصــوص هــذا املوضــوع، تعتــرب اإلجــراءات 
التاليــة رضوريــة:

· تطوير إطار عمل رسمي ملتابعة رشاكات القطاع العام والخاص. 	

· إقامــة وحــدة داخليــة لــرشاكات القطــاع العــام الخــاص وذلــك للتقييــم والبحــث والتنفيــذ واألرشاف عــىل مشــاريع 	
البنيــة التحتيــة العامــة الكبــ�ة وتزويــده بكــوادر مــن الخــربات املؤهلــة عــىل مســتوى عــال. 

· اختيار فريق من الخرباء القانونÑ والفنيÑ واملاليÑ للمساعدة يف متابعة فرص الرشاكة. 	

· دمج جميع القطاعات والكيانات التي تكون جزء من شبكة الرشاكة لنشاط معÑ (ابتكار). 	

· جلب قادة من جميع القطاعات للمساعدة يف تصميم وصياغة الرشكات املستهدفة. 	
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الدعــم واملســاعدة والتأييــد لنظــام تعــاوþ بهــدف معالجــة احتياجــات األولويــات العامــة يعتــرب أمــر هــام ومشــجع. غالبــا 
مــا تحتــاج املشــاكل الصحيــة حلــول جذريــة وقويــة ورغبــة يف إرشاك أفضــل الكفــاءات مــن أجــل زيــادة فاعليــة قوتهــا 
للصالــح العــام. ومــن خــالل عمليــات رشاكــة جيــدة، ســوف تتوفــر لدينــا فرصــة لتوفــ� قيمــة واالســتثÙر يف احتياجــات 

اقتصاديــات مجتمعاتنــا املحليــة واإلقليميــة والدوليــة. 

وبصفتــي مــدرس لطلبــة الدراســات العليــا يف املســتوى األول بجامعــة فلوريــدا الدوليــة، فإننــي أدرس مــادة يف الحوكمــة 
التعاونيــة والــرشاكات بــÑ القطــاع العــام /الخــاص. ومــن بــÑ املراجــع األخــرى فإننــي أســتخدم مرجعــÑ لدعــم وتقويــة 
النقــاط الجوهريــة مــع طلبتــي، املرجــع األول وهــو الحوكمــة التعاونيــة: األدوار الخاصــة لألهــداف العامــة يف األوقــات 
الصعبــة مــن تأليــف جوندوناهــو & ريتشــارد زيغركوســ� (2011)، جامعــة برانســيتون، والكتــاب اآلخــر هــو الحوكمــة 
عــن طريــق الشــبكة: الشــكل الجديــد للقطــاع العــام، مــن تأليــف ســتيفن غولدســميث & ووليــام غيغــر (2004)، معهــد 

الكتــب. ولذلــك فإننــي اسرتســدت بهذيــن املرجعــÑ األساســيÑ  يف هــذه الورقــة التمهيديــة. 
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المسار 2-2 : الطلب والتطوير والسياسة

استغالل االستثمارات ا¦جنبية : قضايا تعاقدية

سين م. أوكونر – جيه. دي. – إم. إيه.
أستاذ ومدير بوينج الدولية

(CASRIP) مركز للدراسة املتقدمة والبحث حول سياسة التطوير

كلية الحقوق – جامعة واشنطن

سياتل – الواليات املتحدة األمريكية
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ملخص
حيــث أن اململكــة تســعى لزيــادة االســتثÙر األجنبــي املبــارش مــن جانــب، واســتخدام أمــوال ثروتهــا الســيادية عــىل الجانــب 

اآلخــر لترسيــع وتــ�ة التحــول القتصــاد التطويــر، فهــي أيضــاً مدركــة أنــه ينبغــي عليهــا أن تدخــل تكنولوجيــات جديــدة يف 

العمليــة. هــذا سيســمح بتطويــر اقتصــاد معــريف واقعــي محليــاً. لكــن املفتــاح إىل تســخ� هــذه االســتثÙرات الــواردة والصــادرة 

لهــذا الغــرض هــو االتفاقيــات التعاقديــة التــي تتــم يف البيئــة القانونيــة الداعمــة املناســبة. هــذه الورقــة البيضــاء تلقــي نظــرة 

عــىل التحديــات ذات الصلــة واملÙرســات العامليــة الحاليــة قبــل التحــول ألســلوب قــد تــم تطبيقــه يف محــاور تكنولوجيــة أخــرى 

والتوصيــة بسياســات وتنفيــذ إســرتاتيجيات خاصــة بالســعودية. 

القسم 1 : التحديات

اململكــة ترغــب عــىل نحــٍو مناســب يف االســتفادة مــن املعرفــة والتكنولوجيــا الرئيســية التــي تبقــى حاليــاً بصــورة كبــ�ة يف أ) 

أيــدي الــرشكات األجنبيــة واملؤسســات البحثيــة. 

لترسيع االنتقال من االقتصاد الفرعي القائم عىل البرتول والغاز إىل االقتصاد القائم عىل التطوير املعريف والتكنولوجي.

تقــر اململكــة بالحاجــة لضــÙن املعرفــة والتكنولوجيــا املتطــورة ومشــغليها لــدى األشــخاص واملؤسســات التــي يتــم إدارتهــا عــىل 

املســتوى املحــيل. وقــدر كبــ� مــن التكنولوجيــا التــي تســتخدمها الحكومــة واملواطنــÑ الســعوديÑ حاليــاً يف مســاعيها اليوميــة 

قــد تــم تطويرهــا وتبقــى تحــت ســيطرة كيانــات أجنبيــة. اململكــة تســعى – مــن بــÑ أمــور أخــرى – ألدوات تعاقديــة لتســهيل 

نقــل وتطويــر التكنولوجيــا املتقدمــة واالحتفــاظ بهــا بالكيانــات املــدارة محليــاً. 

 

اململكة لديها نسبة منخفضة نسبياً من االستثÙر األجنبي املبارش يف اقتصادها الخاص. ب) 

بحســابها الخــاص، االســتثÙر األجنبــي الخــاص الحــايل باململكــة يبلــغ %3.8 مــن الناتــج املحــيل الــكيل ، أقــل مــن املســتوى 

ــر النظــام  ــارش يتحقــق نســبياً كمكــون هــام لتطوي ــي املب ــكيل. االســتثÙر األجنب ــج املحــيل ال ــدويل بنســبة %5.7 مــن النات ال

ــا املتقدمــة، بصــورة خاصــة يف دولــة ال يبــدو أن لديهــا نظــام قائــم واضــح لــرأس املــال املشــرتك  البيئــي لتطويــر التكنولوجي

ــل أن  ــن املحتم ــاك م ــارش هن ــي املب ــتثÙر األجنب ــكل االس ــه ش ــد كان علي ــÙ ق ــت، ف ــس الوق ــÑ. يف نف ــتثمرين املمول واملس

يكــون فــد وجــه بصــورة الرئيســية لدعــم صناعــة مشــتقات البــرتول والغــاز مــع القليــل لعــدم التطويــر املحــيل أو االحتفــاظ 

ــة تشــجيع االســتثÙر  ــك – هــو كيفي ــك الصناعــة. التحــدي الرئيــيس – لذل ــة للتطبيــق خــارج تل ــات متطــورة قابل بتكنولوجي

ــا.  ــة والتكنولوجي ــر املعرف ــوع لتطوي ــي املتن ــارش يف النظــام البيئ ــي املب األجنب

ــن االقتصــاد ج)  ــزم اســتثÙرها بصــورة إســرتاتيجية لالســتفادة م ــة يل ــ�ة ومتنامي ــروة ســيادية كب ــوال ث ــا أم اململكــة لديه

ــل.  الخــاص عــىل املــدى الطوي

حاليــاً، أمــوال وثــروات اململكــة الســيادية يحتمــل أن تســتخدم الســتقرار األســواق والعائــدات مــن اقتصــاد الزيــوت الطيــارة، 

بينــÙ ر3ــا أيضــاً تســتخدم باإلعانــات املاليــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة والديــون املســتقبلية. تعتــرب هــذه االســتخدامات فعــالً 

توظيفــاً هامــاً لهــذه األمــوال. ولكــن األمــوال تعتــرب )ثــل – كــÙ تقــر اململكــة – مصــدر رأس مــال هائــل ومــن املمكــن أن 

يكــون 6 يتــم اســتغالله و(كــن اســتخدامه الكتســاب املعرفــة والتكنولوجيــا وتطويرهــا واالحتفــاظ بهــا. التحــدي هــو كيفيــة 

االســتخدام األمثــل لتلــك األمــوال لهــذه األغــراض، بصفــة خاصــة 3عنــى أيــة أنــواع مــن االتفاقيــات التعاقديــة ستســهل هــذه 

األهــداف. 

القسم 2 : املÙرســـــــات

 االقتصاديات املتقدمة تطور معظم املعرفة والتكنولوجيا لديها داخل بالدهم. أ) 

االقتصاديــات املتقدمــة واملتنوعــة )يــل بصــورة زائــدة إىل أن تســتند عــىل املعرفــة والتكنولوجيــا والتجديــد. هــذه الــدول 

ــو  ــي والنم ــث التطبيق ــايس والبح ــث األس ــج البح ــي تنت ــا الت ــر التكنولوجي ــة تطوي ــد أنظم ــة بتعقي ــورة عام ــت بص قام

التحويــيل وتحويــل النمــو لنمــو تجــاري يف كل مــن الدولــة ومــن خــالل التعــاون ملقــارن مــع املؤسســات املÙثلــة يف دول 

ــاً – ســواًء بصــورة  ــر املنتــج يتــم الســيطرة عليــه محلي ــا والتطوي ــاً. وبســبب هــذا، فالتكنولوجي أخــرى متقدمــة تكنولوجي

حرصيــة أو باتفاقيــات رشاكــة مشــرتكة مقارنــة مــع املؤسســات األجنبيــة. هــذا يســمح بإعــادة انتشــار التكنولوجيــا للفائــدة 
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ــداول هــذه  ــات لألجانــب وت ــع املنتجــات أو الخدمــات القاLــة عــىل هــذه التكنولوجي ــاح الناتجــة مــن بي ــة واألرب املحلي

ــات مطــورة عــىل نطــاق واســع.   ــات للوصــول لتكنولوجي التكنولوجي

القوانــÑ الثابتــة واإلجــراءات القضائيــة بشــأن املمتلــكات والعقــود واملاليــة وامللكيــة الفكريــة واللوائــح تشــجع بصــورة ب) 

أفضــل االســتثÙر األجنبــي املبــارش يف التكنولوجيــا املتقدمــة واقتصاديــات التطويــر. 

اقتصاديــات التكنولوجيــا املتقدمــة )يــل إىل االشــرتاك بأســلوب متشــابه ” قاعــدة القانــون ” ألنظمتهــا القانونيــة. وهــذا يقــوم 

بصــورة أساســية عــىل تفعيــل قــوي ولكــن معتــدل للملكيــة الخاصــة والعقــود. توجــد قيــود واضحــة عــىل التوقيــت الــذي (كن 

للحكومــة بــه أن تتخــذ ممتلــكات أو تحــد منهــا، وكذلــك متــى (كنهــا إبطــال أو اختيــار أال تفعــل العقــود الخاصــة القانونيــة 

ــية  ــد األساس ــًة القواع ــم ” مدعم ــا ” حك ــية بصفته ــورة رئيس ــرصف بص ــدول تت ــذه ال ــا يف ه ــة ومحاكمه ــبة. الحكوم واملناس

للتجــارة بينــÙ تســمح يف تخصيــص مــكان لحــدوث ” ترتيــب خــاص ” بــÑ الالعبــÑ االقتصاديــÑ مــن األفــراد والــرشكات. هــذا 

يــرتك األطــراف بــال هيكلــة ملؤسســاتهم وتفاعالتهــم يف بطــرق ابتكاريــة جديــدة، يف حــÑ تعلــم أن عمليــات الهيكلــة هــذه 

ســتتم مــن قبــل الدولــة، طاملــا كانــت يف إطــار آليــات مقبولــة. واملثــال كأنهــا مبــاراة كــرة قــدم يطبــق فيهــا الحــكام القواعــد 

األساســية للعــب، بينــÙ يــرتك لالعبــÑ حريــة واســعة يف إطــار ذلــك بالنســبة لإلســرتاتيجيات والتكتيــكات لتحقيــق أهدافهــم. 

باإلضافــة لهــذا الطلــب األســايس لحقــوق قويــة للممتلــكات والعقــود، فــإن اقتصاديــات التطويــر الناجحــة أيضــاً بهــا حقــوق 

ملكيــة فكريــة قويــة وســوق منظمــة تنظيــÙً جيــداً ولكــن حــرة وأســواق ســندات قاLة عــىل الســيولة املرتفعــة، ولوائح مناســبة 

تحمــي العمــالء والجمهــور 3ــا يكفــي مــن األرضار الخطــ�ة (عــىل ســبيل املثــال : األغذيــة الفاســدة واألدويــة املغشوشــة) يف 

حــÑ ال تقيــد بصــورِة زائــدة قــدرة الــرشكات عــىل تشــكيل الســلع والخدمــات وإدارتهــا عــىل أســاس تجــاري برسعــة وفعاليــة.    

   

وباعتبارهــÙ معــاً، هــذه اإلجــراءات تحفــز املســتثمرين عــىل )ويــل التطويــر مــن خــالل عمليــات رشاء األســهم والســندات، 

بســبب شــعور املســتثمرين بالثقــة يف أنهــم يســتطيعون احتــواء مخاطرهــم للنمــوذج التجــاري الحقيقــي والتنفيــذ والســوق. 

وحيــث أن هــذه اإلجــراءات ناقصــة، فــإن املســتثمرين يهتمــون بأنهــم عليهــم أن يضيفــوا باملخاطــرة القانونيــة الغــ� مؤكــدة 

بصــورة كبــ�ة مثــل أن املخاطــرة بــأن اســتثÙراتهم التــي يتــم التفــاوض عليهــا بصــورة دقيقــة لــن يتــم تنفيذهــا أو أن الحكومــة 

ســوف تســتغل األصــول الخاصــة بــرشكات الحافظــة. عمليــات تدشــÑ االســتثÙر يف التكنولوجيــا بوجــه خــاص يتــم تأسيســه 

بصــورة كبــ�ة مــن خــالل وســائل األســهم املفضلــة واملالحظــات املحولــة، مــع حقــوق وأولويــات يتــم التفــاوض عليهــا للطبقــات 

املختلفــة مــن املســتثمرين املحــددة يف زيــادات التمويــل املختلفــة 3ــرور الوقــت. يف نفــس الوقــت، أكــA األصــول قيمــة هــي 

عــادًة حقــوق امللكيــة الفكريــة والعاملــÑ الرئيســيÑ. حتــى أي عمليــة بدايــة تفشــل (كــن أن تســتمر يف توليــد هــذه األصــول 

ــة أخــرى بــرشط أن تكــون الــرشكات والســندات  ــة بداي ــزداد مــن قبــل املســتثمرين إىل عملي ــاً أن ت الهامــة التــي (كــن غالب

والعقــود وقوانــÑ امللكيــة الفكريــة واضحــة و(كــن توقعهــا ومفعلــة.   

 

أمــوال الــAوات الســيادية تســتخدم عــادًة إمــا لتثبيــت واســتقرار عائــدات وأســواق الزيــوت الطيارة/الحلقيــة أو لتنميــة ج) 

املدخــرات لتمويــل الديــون طويلــة املــدى مثــل املعاشــات أو املــدارس. 

لقــد ظهــرت أمــوال الــAوات الســيادية لبعــض الوقــت، لكنهــا فقــط تــم النظــر إليهــا نســبياً يف الفــرتة األخــ�ة عــىل أنهــا فئــة 

مــن األمــوال ذات ا[ألغــراض املشــرتكة. ففــي حــÑ أنــه  ال توجــد ” قاعــدة ” ملــا يجــب أن تقــوم بــه أمــوال الــAوات الســيادية 

بصفــٍة عامــة، فــإن كل فئــة مــن هــذه األمــوال بطبيعــة الحــال لهــا غرضهــا الخــاص املحــدد وقواعــد تشــغيلها املوضوعــة عنــد 

تأسيســها (ور3ــا يتــم تعديهــا 3ــرور الوقــت). وغرضــÑ رئيســيÑ يبــدو أنهــÙ يســيطران عــىل هــذه األمــوال. أوالً، لتســهيل 

أو لتثبيــت العائــدات واألســواق املســتندة عــىل مولــدات العائــدات مــن الزيــوت الطيــارة أو الحلقيــة. وحســبÙ ينطبــق عــىل 

اململكــة، هــذا ســوف يتجســد يف عائــدات البــرتول التــي تنتــج مــن األســواق العامليــة املتقلبــة والغــ� ثابتــة. عــىل النقيــض، 

العائــدات املتقلبــة الدوريــة تنشــأ يف دول بهــا صناعــات مثــل الســاحة أو الرتفيــه، بصفــة خاصــة عندمــا يوجــد موســم مفضــل 

بصــورة كبــ�ة. تشــمل األمثلــة دوالً بهــا جبــال متميــزة ملÙرســة الرياضــات الشــتوية أو تلــك التــي بهــا شــواطئ صيفيــة ممتــازة. 

ألن احتياجــات التدفــق النقــدي الحكوميــة والفرديــة تعتــرب ثابتــة ومســتمرة، فــإن األمــوال تســتخدم غالبــاً لتخزيــن زيــادة يف 

فــرتات العائــدات املرتفعــة لــ2 (كــن أن يتــم إنفاقهــا يف فــرتات العائــدات املنخفضــة. فكــرة اســتخدام أي مخصصــات ماليــة، 
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بــدالً مــن ببســاطة حســاب مدخــرات هدفــت إىل زيــادة رأس مــال األمــوال خــالل فــرتات العائــدات املرتفعــة بــدالً مــن تركهــا 

معطلــة. هــذا يعــد أمــراً رضوريــاً إذا فقــط بالنســبة للحــد األدx مــن الحاجــة للحفــاظ عــىل رأس املــال ” القــوة الرشائيــة ” 

ملواكبــة التضخــم. 

الســؤال هــو عــÙ إذا كان مــن املفضــل أن نســتثمر كل أو جــزء مــن هــذه األمــوال يف اســتثÙرات تنطــوي عــىل مخاطــر أكــرب 

مثــل عمليــات إنشــاء رشكات أو حتــى رشكات تكنولوجيــا أكــA تطــوراً. العديــد مــن أمــوال الــAوات الســيادية تبــدو أنهــا تســعى 

الســتثÙرات أكــA أمنــاً 3ــا يف ذلــك ســندات مرتفعــة األســعار وحســابات أســواق ماليــة ومــا شــابه. وحيــث أن األســهم تعــد 

جــزءاً مــن املزيــج فهــي قــد تكــون غالبــاً يف شــكل أمــوال مرتبطــة باملــؤرش لتتبــع األداء الشــامل لألســواق. مــع ذلــك، هــذا 

التوجــه نحــو االســتثÙرات ” اآلمنــة ” فشــلت يف حÙيــة بعــض هــذه األمــوال يف انخفــاض ســوق اإلســكان واألســهم العاملــي 

2008-2007 (”الكســاد العظيــم“). وهكــذا فــإن ســؤاالً واضحــاً يطــرح نفســه عــÙ إذا كانــت حافظــة أكــA تنوعــاً 3ــا يف ذلــك 

ر3ــا رأس املــال املشــرتك واألمــوال املوجهــة للتكنولوجيــات األخــرى يتــم ضÙنهــا حتــى كمســألة إســرتاتيجية اســتثÙر عامــة 

جيــدة.

القسم 3 : األسلوب 

تطويــر نظــام بيئــي للتطويــر يتطلــب مؤسســات بحثيــة ورشكات ورأس مــال ومقاولــÑ وخدمــات مهنيــة متخصصــة عــىل أ) 

ــتوى اإلقليمي.  املس

أنظمــة التطويــر الرئيســية حــول العــا6 تشــرتك يف بعــض املكونــات الرئيســية. أوالً، كٌل منهــا بــه عــىل األقــل مؤسســة بحثيــة 

ــنطن.  ــة واش ــات MIT, Harvard, Stanford, US Berkeley وجامع ــل جامع ــة مث ــة عاملي ــادًة بدرج ــدة – ع ــية واح رئيس

ــة  ــل هــذه املؤسســات البحثي ــإن مث ــك، ف ــع ذل ــدة. م ــه األبحــاث الرائ ــج عن ــك ينت ــة وكذل ــدرة الفكري ــؤدي إىل الق ــذا ي وه

املرتبطــة اإلقليميــة تســتفيد فقــط بقــوة مــن النظــام البيئــي املحــيل للتطويــر إذا كانــت )يــل إىل تــدور إىل عمليــات إنشــاء 

رشكات محليــة أو ترخيــص أجــزاء هامــة مــن األبحــاث التجاريــة للــرشكات التكنولوجيــة املحليــة القاLــة. ثانيــاً، كل مجموعــة 

لديهــا عــىل األقــل رشكتــÑ مرتبطتــÑ أصبحــت مســتقرة وتحقــق أربــاح. رشكات الربــط املذكــورة )يــل إىل جــذب مرشوعــات 

صغــ�ة إىل متوســطة الحجــم التــي تأمــل املشــاركة معهــا وتتعلــم منهــا ور3ــا يتــم امتالكهــا مــن قبــل رشكــة أخــرى. وبــدوره، 

هــذه املجموعــة أو الكتلــة )يــل لجــذب املزيــد مــن الــرشكات وعــىل نفــس القــدر مــن األهميــة املزيــد مــن العاملــÑ املهــرة 

واملوهوبــÑ. والشــعور الــذي انتقــل عــىل نطــاق واســع يف هــذه املجموعــات هــو أن أي شــخص خــارج املنطقــة أكــA احتــÙالً 

ألن ينتقــل هنــاك ألنــه هــو أو هــي يشــعر بالثقــة أنهــم (كنهــم يقومــون بإرســاء عمــل جيــد يف صناعتهــم. تقــوم رشكــة الربــط 

أيضــاً باإلســتمرار يف توفــ� بيئــة عمــل ” متنوعــة ” ألن القــدرة التكنولوجيــة (كــن حينهــا اختيــار عــÙ إذا كانــوا يريــدون أن 

يعملــوا لصالــح رشكــة قاLــة ” أكــA أمنــاً ”. ثالثــاً، املجموعــات الناجحــة لديهــا ” رأس مــال للمخاطــرة ” متــاح بصــورة كبــ�ة 

يف شــكل أمــوال رأس مــال مشــرتكة ومســتثمرين أفــراد ” ممولــÑ ” وبصــورة زائــدة ” املمولــÑ الكبــار ”. رشكات الربــط أيضــاً 

ــذه  ــرتاتيجية يف ه ــورة إس ــتثمرون بص ــوف يس ــم س ــبب أنه ــرشكات بس ــاء ال ــات إنش ــال لعملي ــاً يف رأس امل ــب دوراً هام تلع

الــرشكات ملســاعدتهم عــىل تطويــر وتســويق تكنولوجياتهــم ور3ــا حتــى  يقدمــون مخرجــاً يف شــكل امتــالك نقــدي أو أســهم 

يف عمليــة إنشــاء الــرشكات. رابعــاً، املجموعــات بالطبــع لديهــا وفــرة مــن املقاولــÑ املوهوبــÑ وذوي الخــربة. هــذه األفــراد )يــل 

إىل الذهــاب حيــث يوجــد رأس مــال وموهبــة وعــىل هــذا النحــو هــذه هــي الطريقــة التــي يوجــد بهــا ” قصــور ذاq ” خطــ� 

باملجموعــات : ومــن الصعــب الحصــول عــىل مجموعــة تســتمر ألن املوهبــة ورأس املــال ال يريــدان تغيــ� مواقعهــÙ هنــاك؛ 

لكــن عــىل العكــس فــور ذهــاب مجموعــة تؤســس قــوة دافعــة كبــ�ة كاتحــاد لــرأس املــال واملوهبــة هنــاك بســبب النجاحــات 

ــة  ــة التحتي ــة والبني ــال واملوهب ــرأس امل ــل ل ــي تكت ــة ”: فه ــيس ” للمجموع ــوم الرئي ــو املفه ــع – ه الســابقة. هــذا – يف الواق

والخدمــات املهنيــة والتــي يتمحــور حولهــا كل تلــك العوامــل وتتخصــص يف تلــك الصناعــة. هــذا يقــرتح سادســاً الحاجــة إىل 

مــزودي خدمــة مهنيــة متخصصــة مثــل املحامــÑ واملحاســبÑ واملديريــن واملستشــارين واملصممــÑ الــخ. يف حــÑ أنهــم يتــم 

مراقبتهــم غالبــاً فقــد أصبــح مــن الواضــح أن هــؤالء املهنيــÑ وخاصــة املحامــÑ واملحاســبÑ لعبــوا دوراً حاســÙً يف نجــاح وادي 

الســيلكون يف بوســطن وســياتل.   
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ــؤاً  ــاً وكف ــد مرن ــر يع ــي للتطوي ــالزم لنظــام بيئ ــوþ األســايس ال ــة، فالنظــام القان ــرب هام ــة تعت ــة الفكري ب) يف حــÑ أن امللكي

ــح.  ــل واللوائ ــود والتموي ــكات والعق ــر للممتل ــوق الح ــاليب الس ــىل أس ــوم ع ــح تق ــÑ واللوائ ــن القوان ــة م ــن مجموع ويضم

تقــدم امللكيــة الفكريــة املركبــة التــي مــن خاللهــا (كــن االســتثÙر يف املعرفــة والتكنولوجيا.هكــذا، مــن املهــم بدرجــة كبــ�ة 

ــكات  ــإلرضار باملمتل ــادئ والقواعــد األساســية ل ــرى أن املب ــاً ي ــه غالب ــك، فإن ــر الناجحــة. عــىل الرغــم مــن ذل ألنظمــة التطوي

والعقــود بالــدول التــي بهــا قانــون عــام تقــدم أساســاً رضوريــاً وجوهريــاً لنظــام التطويــر. واســتناداً فقــط عــىل هــذه املجــاالت 

 – þيف نظــام القانــون املــد vالثــالث مــن القانــون – ســواًء تــم إرســائها بنظــام القانــون العــام أو القانــون الترشيعــي اإليجــا

فإنــه (كــن وضــع أســس البنيــة التحتيــة القانونيــة القتصــاد املعرفــة والتكنولوجيــا. والعالمــات الكليــة لهــذه البنيــة التحتيــة 

هــي أوالً أن تكــون القواعــد مرنــة وفعالــة ومضمونــة، وثانيــاً، أن تكــون موجهــة نحــو أســلوب الســوق الحــر املنظــم (بصــورة 

طفيفــة). ” املرونــة ” يقصــد بهــا أن ذلــك الشــكل ال يعلــو عــىل املــادة ودرجــة مــا مــن الــذوق العــام (كــن أن تطبــق لتؤخــذ يف 

التفســ� والتطبيــق لهــذه القواعــد. ” كفــؤ ” يقصــد بهــا أن القواعــد ليســت معقــدة بشــكل عــام وليــس مــن الصعــب االلتــزام 

بهــا أو تطبيقهــا. ” مضمونــة ” يقصــد بهــا أن القواعــد لــن يتــم تغي�هــا بــدون تحذيــر أو عمليــة مناســبة وعــىل نحــو مثــايل 

عمليــة للمدخــالت مــن تلــك العوامــل املتأثــرة  وكذلــك كــÙ أنهــا ســيتم تطبيقهــا بصــورة موضوعيــة ومنصفــة. أســلوب الســوق 

 Ñاملنافســة األساســية يتــم تطبيقهــا لخلــق مجــال عمــل عــادل وبــه تكافــؤ فــرص للمتنافســ Ñالحــر املنظــم يقصــد بــه أن قوانــ

والعمــالء، وكذلــك اللوائــح املناســبة للمنتجــات أو الخدمــات أو األنشــطة األخــرى الخطــ�ة بصــورة كبــ�ة (مثــل التوظيــف) 

ولكــن بصــورة عامــة املنافســون تكــون لهــم الحريــة يف تقديــم املنتجــات والخدمــات للســوق حســبÙ يرونــه مناســباً. 

ج) اســتثÙر أمــوال خاصــة وحكوميــة يف الخــارج (كــن أن يتــم بصــورة اســرتاتيجية لتعظيــم نقــل املعرفــة واالســتفادة محليــاً 

مــن الصناعــات التكنولوجيــة يف البلــد األصــيل مــن خــالل الــرشكات املســاهمة وأســاليب التحالــف االســرتاتيجي.   

بنفــس األســلوب الــذي تســتثمر بــه رشكات الربــط القاLــة اســرتاتيجياً يف SMEs يف صناعتهــم لترسيــع واكتســاب التكنولوجيــات 

الجديــدة، فــإن أمــوال االســتثÙر الحكومــي (كــن أن تســتخدم عــىل نحــٍو محتمــل بصــورة مبــارشة أو مــن خــالل أمــوال بحجــم 

 .In-Q-tel ــوال ــن خــالل أم ــذا م ــد قامــت به ــة ق ــة األمريكي ــدو أن الحكوم ــع، يب ــة ألهــداف خاصــة. يف الواق ــر موجه أصغ

 Ñثــل. ويف اســتجابًة لذلــك، عــىل الرغــم مــن كل هــذا فبعــض املرشعــÙواألمــوال ذات األصــول الصينيــة ر3ــا تقــوم بشــٍئ م

والقــادة الحكوميــÑ بالواليــات املتحــدة ودول أخــرى تقــوم عــىل التكنولوجيــا قــد أصبحــوا منشــغلÑ بــأن تكنولوجيــا األمــن 

القومــي والعســكري الهامــة اســرتاتيجياً (كــن الوصــول إليهــا عــرب آليــات االســتثÙر املذكــورة. ويف الوقــت الــذي قــد وجــد بــه 

ترشيــع مــا للحــد مــن هــذه األنشــطة، فــإن تنفيذهــا ال يــزال مــن املمكــن بالنســبة لهــم. عــىل نحــٍو هــام، العمليــة واألهــداف 

ــالً. ويجــب الســÙح عــىل نطــاٍق واســع ب االشــرتاك يف أي رشكات  ــة قلي الخاصــة بهــذه الجهــود (كــن أن تكــون ذات أهمي

مســاهمة مفتوحــة أو واضحــة وتحالفــات اســرتاتيجية وبحــث ممــول ســواًء بصــورة مبــارشة أو مــن خــالل وســيط مثــل هيئــات 

ــا املفيــدة بصــورة  ــر البحــث والتكنولوجي ــة أو رشكــة خاصــة أو مؤسســة بحثيــة عامــة لتطوي ــة أو التنظيمي البحــث الحكومي

مشــرتكة.  

القسم 4 : التوصيات

اململكــة يجــب أن تــدرس مراجعــة قوانينهــا وإجراءاتهــا اإلداريــة ولوائحهــا وإجراءاتهــا القضائيــة بشــأن: عمليــات الحÙيــة أ) 

القويــة للملكيــة الخاصــة وامللكيــة الفكريــة وتنفيــذ العقــود ؛ والتشــكيل الرسيــع للــرشكات ومخصصــات رؤوس األمــوال 

املشــرتكة املحليــة؛ النقــل الفعــال للتكنولوجيــا بــÑ مؤسســات البحــث والصناعــة الخاصــة؛ والوصــول لإلجــراءات القضائيــة 

العادلــة والناجــزة لتســوية النزاعــات التجاريــة. 

اململكــة يجــب أن تــدرس فــرض السياســات أو الــرشوط عــىل كٍل مــن االســتثÙر األجنبــي الــوارد واالســتثÙر بالــAوات ب) 

ــرشاكات  ــل اســتخدام التحالفــات االســرتاتيجية والــرشكات املســاهمة والبحــث املمــول وال الســيادية الصــادر مــع تفضي
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ــاً داخــل اململكــة.   ــا إىل الكيانــات التــي تتــم إدارتهــا محلي العامــة والخاصــة التــي )كــن بوضــوح نقــل املعرفــة والتكنولوجي

القسم 5 : تنفيذ االسرتاتيجيات 

أ) خلق بيئة محلية مناسبة لتطوير أنظمة بيئية محلية للتطوير 

1- قوانÑ واضحة و(كن التنبؤ بها تحمي امللكية امللموسة وغ� امللموسة وتنفيذ العقود. 

(كــن إلعــادة النظــر يف القوانــÑ الحاليــة يف هــذا املجــال أن تكشــف عــÙ إذا كانــوا معروفــÑ ومفهومــÑ مــن قبــل محاميــي 

املجــاالت التجاريــة والتكنولوجيــة ولدرجــة أقــل بعــض الــيشء عمالئهــم. املزيــد مــن البحــث يجــب أن يتــم ملراجعــة القضايــا 

ــم  ــاً بصــورة نســبية. يجــب أن تت ــد عــÙ إذا كان هــذا متوقعــاً وثابت ــÑ لتحدي ــي تفــرس وتطبــق هــذه القوان واإلجــراءات الت

الدراســة حــول نســبة الصفقــات التجاريــة والتكنولوجيــة الهامــة التــي تســتخدم عقــود رســمية مكتوبــة. وإذا كان هــذا منخفضاً 

(ولنقــل – أقــل مــن %50 يف وقتــه)، ففــي هــذه الحالــة يتــم االشــرتاك يف بحــث تجريبــي لتحديــد ســبب عــدم إعــادة املزيــد 

مــن املحامــÑ وعمالئهــم للصفقــات. إذا كان األمــر ثقافيــاً، فهــذا أمــراً واحــداً أمــا لــو كان بســبب عــدم مراجعــة العقــود – عــىل 

نحــٍو صحيــح أو غــ� ذلــك – كعقــود مفيــدة ونافــذة، ففــي هــذه الحالــة التغــ� يجــب أن يــدرس لزيــادة القــدرة عــىل التوقــع 

واألمــن وقابليــة تنفيــذ العقــود والقانــون. عــىل نحــٍو مÙثــل، البحــث يجــب أن يتــم حــول اســتخدام قانــون امللكيــة الفكريــة 

والســندات بالنســبة لحقــوق اإلمــدادات وانتقــاالت امللكيــة الغــ� ملموســة. 

2- اإلجــراءات اإلداريــة الرسيعــة واملتاحــة لتشــكيل الــرشكات وأمــوال االســتثÙرات وكذلــك لضــÙن حقــوق امللكيــة الفكريــة 

والرتاخيــص التجاريــة. 

إنشــاء الــرشكات واملرشوعــات وإجــراءات إصــدار الرتاخيــص يجــب مراجعتهــا لتحديــد مــدى رسعتهــا وكفاءتهــا حتــى ألولئــك 

بقليــل مــن التفهــم للنظــام القانــوþ إلنشــاء أي مــرشوع. يف العديــد مــن الــدول املتقدمــة تكنولوجيــاً، العمليــة منظمــة )امــاً. 

ــب  ــر يف مكت ــد الظه ــات بع ــم الطلب ــاÉ لتقدي ــد النه ــخص باملوع ــزم الش ــال – إذا الت ــبيل املث ــىل س ــدة، ع ــات املتح يف الوالي

ــ� الرشكــة  ــوم وتأث ــه ملفــات نفــس الي ــم إنشــاء املــرشوع، (كــن للشــخص أن يكــون لدي ــا يت ــي فيه ــة والت الــرشكات بالوالي

LLC, LLP, LP أو الكيانــات التجاريــة واالســتثÙرية املســجلة األخــرى. عــىل نفــس املنــوال، الحصــول عــىل إصــدار الرتاخيــص 

التجاريــة املحليــة وكذلــك أرقــام الهويــة لدافــع الرضائــب الفيدراليــة وعــىل مســتوى الواليــة (كــن أن تتــم يف يــوم واحــد أو 

ــ�ة  ــاً أطــول بصــورة كب ــاً وقت ــة (كــن أن تأخــذ غالب ــراءة االخــرتاع أو العالمــة التجاري ر3ــا يومــÑ. الحصــول عــىل حقــوق ب

وتســجيل حقــوق النســخ أقــل عــىل هــذا النحــو، ولكــن ال تــزال تحتــاج أن يتــم تنظيمهــا بقــدر اإلمــكان. عــىل نفــس القــدر 

مــن األهميــة، مــن األفضــل أن يتــم وضــع تشــكيل الكيانــات ووضــع حقــوق امللكيــة الفكريــة يف طابــع الحقــوق 3ــا يعنــي أن 

أي مواطــن يحــق لــه تلــك األمــور مــع احتفــاظ أي هيئــة حكوميــة بحــق االعــرتاض 3فردهــا عــىل قيــود معينــة يف القانــون 

الترشيعــي أو التنظيمــي.    

3- قوانــÑ نقــل التكنولوجيــا مثــل قانــون بايــا دول األمريــ2 وقانــون نقــل التكنولوجيــا الفيــدرايل تــرسع االســتفادة التجاريــة 

مــن نتائــج املؤسســات البحثيــة. بينــÙ تطويــر التكنولوجيــات الجديــدة ال يتبــع داLــاً النمــوذج الخطــي للعلــم األســايس --< 

البحــث التحويــيل أو التطبيقــي --< التطويــر عــىل مســتوى التصنيــع والتوزيــع طاملــا (كــن لنتائــج البحــث مــن معامــل العلــوم 

األساســية أن يســتفاد منهــا تجاريــاً، ففــي هــذه الحالــة هــذه القوانــÑ تســاعد بصــورة كبــ�ة العمليــة. بــدون االطــالع عــىل 

قوانــÑ اململكــة الحاليــة، فمــن املســتحيل القــول عــÙ إذا كان يوجــد أي قوانــÑ معينــة لنقــل التكنولوجيــا أو إذا كان يوجــد – 

عــÙ إذا كانــت كافيــة ألغــراض بنــاء مؤسســة بحثيــة متكاملــة لنظــام تطويــر القطــاع الخــاص. هكــذا، املراجعــة يجــب أن تتــم 

لقوانــÑ اململكــة لتحديــد عــÙ إذا كانــت مكونــات رئيســية قليلــة تعتــرب أصــالً يف مكانهــا وإذا كانــت غــ� ذلــك فقــد تــدرس 

الحكومــة تنفيذهــا مــن خــالل الترشيــع : 

التخصيــص الواضــح لحقــوق امللكيــة الفكريــة التــي تنشــأ يف املؤسســات البحثيــة املمولــة حكوميــاً أو العاملــة، 3ــا أ) 
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ــذي يســتفيد  ــة مــن املحتمــل أن يوضــع بصــورة أفضــل بالقطــاع الخــاص ال ــة. حــق امللكي ــا الجامعــات العام فيه

ــاً مــن التكنولوجيــا لــ2 (كــن ضــÙن رأس مــال االســتثÙر وأيضــاً (كــن الدخــول يف اتفاقيــات تعاقديــة.  تجاري

ــا تعــد أمــراً هامــاً للســÙح للتدفــق بــال عوائــق ب)  االتفاقيــات االستشــارية مــع الباحثــÑ الذيــن اخرتعــوا التكنولوجي

ــة مــن  ــراءة االخــرتاع الصــادرة أو مســتندات أخــرى مكتوب ــة العــرض الغــ� محــدد يف ب ــة االســتخدام وكيفي لكيفي

ــاً.     ــة للطــرف املســتفيد تجاري املؤسســة البحثي

(كــن االحتفــاظ بحقــوق الرتخيــص اإلجباريــة الحكوميــة ملواقــف خاصــة مثــل  االحتياجــات الصحيــة ومتطلبــات ج) 

الســالمة التــي 6 يتــم تلبيتهــا أو الفشــل البســيط يف املؤسســات البحثيــة ورشيكهــا بالقطــاع الخــاص لالســتفادة مــن 

ــا  ــص الســتخدامها الخــاص للتكنولوجي ــة أن تحتفــظ برتخي ــك، (كــن للحكوم ــاً. عــالوًة عــىل ذل ــا تجاري التكنولوجي

بغــرض البحــث أو لتقديــم خدمــات حكوميــة. 

(كــن إرســاء رشوط التمويــل الحكومــي عــن طريــق الترشيــع أو اللوائــح أو العقــد ولكــن الالحــق مــن املحتمــل أن د) 

يكــون أكــA مرونــة لتغطيــة نطــاق أوســع مــن الظــروف. 

الــرشوط األخــرى مثــل إصــدار الرتاخيــص املحليــة الداخليــة والتصنيــع (كــن أن تعــرب أنهــا تحفــز أيضــاً الســيطرة ه) 

ــة باململكــة.  املحليــة واالســتغالل للتكنولوجيــات الجديــدة املطــورة يف املؤسســات البحثي

4- اإلدارة القضائيــة التــي )كــن اإلتاحــة العادلــة للمحاكــم التــي (كــن أن تقــوم بتســوية النزاعــات التجاريــة بصــورة فعالــة 

 .vعــىل نحــو (كــن توقعــه عــىل أســاس القانــون اإليجــا

ــا  ــي فيه ــة والت ــة قانوني ــإن أي بيئ ــائها، ف ــم إرس ــاله ت ــا وصــف أع ــو م ــىل نح ــبة ع ــة املناس ــÑ الترشيعي ــو أن القوان ــى ل حت

االتفاقيــات املربمــة 3وجــب تلــك القوانــÑ ال (كــن أن تنفــذ مــن شــأنها أن تخــرس معظــم فوائدهــا. وهــذا مــن نــوع مشــكلة ” 

القانــون املوجــود يف الكتــب ” مقابــل ” القانــون محــل التطبيــق ”. عــىل نفــس املنــوال، حقــوق وقواعــد امللكيــة الفكريــة التــي 

تبــدو مناســبة يف الترشيعــات (كــن أن تفشــل يف أن يكــون لهــا أي أثــر مفهــوم إذا أصبــح مــن الواضــح أنهــا ال (كــن أن تكــون 

ــة باململكــة بالنســبة  ــة. وهكــذا، فــإن املراجعــة يجــب أن تتــم لإلجــراءات القضائي ــة وفعال ــة أو نافــذة بصــورة عادل مضمون

 Ñلتســوية النزاعــات بشــأن العقــود واملرشوعــات وامللكيــة امللموســة والغــ� ملموســة والتمويــل. وإذا كانــت هــذه املراجعــة تبــ

أن هــذا القــرار ال (كــن التنبــؤ بــه وغــ� منصفــاً ويســتغرق وقــت أطــول مــن الــالزم أو غــ� نافــذ املفعــول (مثــالً : قــرارات 

ــة التغــ�ات يجــب أن تهــدف لجعــل  األرضار أو اإلنــذارات القضائيــة ال (كــن أن تنفــذ عــىل نحــو فعــال)، ففــي هــذه الحال

النظــام يســاير هــذه االتجاهــات الرئيســية. 

ب) آليات التعاقد والسيطرة لتسهيل نقل املعرفة والتكنولوجيا لالستفادة من أنظمة التطوير محلياً. 

الرشكات املساهمة  -1

الرشكــة املســاهمة هــي عندمــا يتــم تشــكيل كيــان قانــوþ جديــد مــن قبــل كيانــÑ قاLــÑ أو أكــA حيــث أن كل كيــان (تلــك 

جــزء معــÑ مــن الكيــان الجديــد. الغــرض هــو غالبــاً مواصلــة الهــدف التجــاري الخــارج عــن النمــوذج التجــاري للكيــان األم أو 

ر3ــا أكــA مخاطــرة مــن الكيــان األم القائــم (كــن أن تقــوم بإنشــاء رشكات مســاهمة عــىل هــذا النحــو تكــون تامــة للتمويــل 

ــرشكات  ــات ال ــÑ أشــياء أخــرى). اتفاقي ــة عــىل مخاطــر (مــن ب ــدة املنطوي ــة الجدي والســيطرة عــىل املرشوعــات التكنولوجي

املســاهمة تعــد أمــراً يتعلــق بالعقــد يف التفــاوض واســرتجاع كيفيــة تشــكيل الرشكــة املســاهمة وتشــغيلها. ولكنهــا أيضــاً تتأثــر 

مــن خــالل اإلصــدار الفعــيل ألســهم امللكيــة للــرشكات األم وتعيــÑ األفــراد مــن كل مــن الــرشكات األم يف مناصــب كمديريــن أو 

مســئولÑ يف الــرشكات املســاهمة. هــذا يعتــرب عــادًة كافيــاً لضــÙن اإلدارة املشــرتكة املناســبة لكيــان وبرنامــج الرشكــة املســاهمة. 

األســهم أو وحــدات امللكيــة األخــرى املفضلــة ذات الحقــوق التفاوضيــة يتــم اســتخدامها بصــورة عامــة. لكــن عقــد الرشكــة 

ــال، قــد  ــراءة االخــرتاع. عــىل ســبيل املث ــات ب ــÑ كيان املســاهمة قــد يكــون أيضــاً مســتمراً لتقســيم الحقــوق واملســئوليات ب

تكــون هنــاك التزامــات بتوفــ� املصــدر مناســبة لنقــاط قــوة كل كيــان أم. يف النهايــة، قيمــة كل كيــان أم هــو أن أي تكنولوجيــا 
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ــة  ــث. كيفي ــا لطــرف ثال ــا أو الرتخيــص به ــدون االســتناد عليه ــا ب ــاً منه ــة (كــن اكتشــافها وبالحــظ واالســتفادة تجاري خارجي

ــا  ــم الوصــول إليه ــات واألصــول الغــ� ملموســة الخاصــة األخــرى املوجــودة (كــن أن يت ــة العــرض والبيان االســتخدام وكيفي

وتســتخدم 3وجــب رشوط عقــد الرشكــة املســاهمة.   

آليــة الرشكــة املســاهمة (كــن أن تســتخدم مــن قبــل الهيئــات الحكوميــة الســعودية وأمــوال الــAوات الســيادية أو الــرشكات 

الستكشــاف التكنولوجيــات الجديــدة برشيــك أجنبــي. الرشيــك قــد يقــدم البحــث أو التكنولوجيــا األساســية يف حــÑ أن الكيــان 

الســعودي يقــدم التمويــل ور3ــا الوصــول للســوق الســعودي. الكيــان الســعودي يف هــذه الحالــة يقــوم بالســيطرة محليــاً عــىل 

هــذه التكنولوجيــا و(كــن أن ينطلــق مــن خاللهــا بــرشط أن يتــم إبــرام عقــد للترصيــح بهــذا. 

التحالفات اإلسرتاتيجية -2

 Ñمــن ذلــك عبــارة عــن اتفــاق تعاقــدي بــ Aالتحالــف اإلســرتاتيجي ال يشــتمل عــادًة عــىل تأســيس كيــان جديــد، ولكــن أكــ

طرفــÑ أو أكــA. كل طــرف لذلــك يوافــق عــىل اإلســهام 3ــوارد معينــة للمــرشوع، مــع االحتفــاظ باملســئولية الكاملــة أو الجزئيــة 

عــن إجــراءات املــرشوع. هكــذا، تطويــر تكنولوجيــا جديــدة تنطــوي عــىل مخاطــرة يعتــرب غالبــاً غــ� منجــز مــن خــالل تحالــف 

اســرتاتيجي. املرشوعــات التكنولوجيــة املناســبة بصــورة أمثــل للتحالفــات االســرتاتيجية تتــم غالبــاً حيــث تكــون رشكــة الربــط 

العليــا يف صناعــٍة مــا لديهــا رغبــة يف عالقــة أقــرب مــع بدايــة واعــدة يف مجالهــا. هــذا (كــن أن يــرى بوضــوح يف مجــال األدويــة 

والتكنولوجيــا الحيويــة حيــث تســتثمر رشكــة أدويــة كــربى بصــورة اســرتاتيجية يف إنشــاء مــرشوع جديــد مــع الحصــول عــىل 

توافــر التكنولوجيــا وتوفــ� الخــربة اإلداريــة والتمويــل وعــادًة الحصــول عــىل خيــار رصيــح وضمنــي المتــالك الرشكــة الحقــاً 

مــن خــالل رشاء أســهم (نقــداً أو ســهم مقابــل ســهم). أحيانــاً التحالــف االســرتاتيجي يتــم إنشــائه أو يســتمر مــن خــالل مرحلــة 

االســتفادة التجاريــة مــع قيــام رشكــة كــربى لألدويــة بتوفــ� الخــربة الهامــة يف التنظيــم والتصنيــع والتســويق والتوزيــع لعمليــة 

ــوق يف االشــرتاك يف  ــى الحق ــالك أو حت ــى االمت ــة أو حت ــا والســيطرة املمكن ــل الوصــول للتكنولوجي ــرًة أخــرى مقاب اإلنشــاء م

شــكٍل مــا مــن االســتفادة التجاريــة املوازيــة للتكنولوجيــا. هــذا النمــوذج (كــن أيضــاً أن يــربز يف أجهــزة وبرامــج تكنولوجيــا 

املعلومــات وفعــالً مــن املمكــن أي قطــاع تكنولوجــي آخــر. 

آليــة التحالــف االســرتاتيجي (كــن أيضــاً أن تســتخدم مــن قبــل الهيئــات الحكوميــة الســعودية وأمــوال الــAوات الســيادية أو 

الــرشكات الستكشــاف تكنولوجيــات جديــدة مــع رشيــك أجنبــي. ومÙثــالً لعــرض اســتخدام gــوذج الرشكــة املســاهمة أعــاله، 

يقــوم الــرشك بتقديــم البحــث األســايس أو التكنولوجيــا، يف حــÑ الرشكــة الســعودية تقــدم التمويــل ور3ــا الرشيــك قــد يقــدم 

ــا األساســية يف حــÑ أن الكيــان الســعودي يقــدم التمويــل ور3ــا الوصــول للســوق الســعودي. الكيــان  البحــث أو التكنولوجي

ــاً عــىل هــذه التكنولوجيــا و(كــن أن ينطلــق مــن خاللهــا بــرشط أن يتــم  ــة يقــوم بالســيطرة محلي الســعودي يف هــذه الحال

إبــرام عقــد للترصيــح بهــذا. 

يف هــذه الحــاالت، التحالــف بــÑ األقــران، ثــم يتــم إنشــاء لجنــة اإلدارة املشــرتكة كــÙ هــو منصــوص بالعقــد مــع مندوبــÑ عــن 

كل طــرف. املجلــس يقــدم التوجيــه الشــامل للمرشوعــات بالتحالــف ويقــوم يتســوية النزاعــات وقــد يخصــص مــوارد وفوائــد 

حيــث االتفــاق يف حــد ذاتــه يقــدم للمجلــس هــذه الســلطة. التحــدي ملجالــس مــن هــذا النــوع عندمــا يوجــد فقــط طرفــÑ يف 

هــذا التحالــف ســيكون امليــل الطبيعــي لتخصيــص مقاعــد متســاوية للمجلــس، ولكــن هــذا بالطبــع (كــن أن يــؤدي إىل أصوات 

ميتــة. هكــذا يف الكثــ� مــن الحــاالت ســواء ســيقوم أحــد األطــراف بالتفــاوض عــىل اإلدارة (ر3ــا بحقــوق االعرتاضفــي بعــض 

الحــاالت للطــرف اآلخــر)، أو أي فــرد مســتقل ينضــم للمجلــس. 

البحث املمول  -3

اتفاقيــات البحــث املمــول عــادًة تأخــذ شــكل رشكــة خاصــة )ــول البحــث الخــاص يف مؤسســة بحثيــة. عــىل الرغــم مــن ذلــك، 

نتيجــة قواعــد اإلعفــاء الرضيبــي وتضــارب املصالــح واملوضوعيــة العلميــة واملعايــ� األكاد(يــة واالهتÙمــات األخــرى، اتفاقيــة 
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مؤتمر ”منتدى أسبار الدولي“

التمويــل ال تســمح بصفــة عامــة للرشكــة الخاصــة أن تتــوىل اإلدارة الكاملــة للمعمــل أو املــرشوع وال أن يتــم التعامــل معهــا 

بوصفهــا ” معمــل لإليجــار ” وال أن يتــم التعاقــد للملكيــة أو إلدارة النتائــج البحثيــة – البيانــات وبــراءات االخــرتاع أو املــواد 

ــة عــىل نحــٍو  ــه مــواد مســتلمة 3وجــب العقــد، ولكــن طبيعــة العالق ــد يكــون ب ــاً. املعمــل ق ــة االســتخدام – مقدم أو كيفي

أكــA تحديــداً ملقــاول مســتقل (حيــث يقــوم املقــاول بــإدارة كيفيــة أدائــه للعمــل ويقــدم مرافقــه وأدواتــه) وليســت لوكالــة 

التوظيــف أو الخدمــات الرئيســية. عــىل الرغــم مــن عــدم قــدرة الرشكــة التمويليــة عــىل كســب امللكيــة أو اإلدارة  الحرصيــة 

ــام أو  ــاوض للقي ــق األول يف التف ــرة األوىل و/أو الح ــة النظ ــورة عام ــول بص ــدم للمم ــات تق ــذه االتفاقي ــث، فه ــج البح لنتائ

ــم  ــÑ وأن يت ــذ بحــث مع ــم تنفي ــازة لضــÙن أن يت ــة ممت ــد طريق ــاق يع ــية ، االتف ــج البحــث. بصــورة أساس ــص بنتائ الرتخي

الوصــول إليــه عــىل أقــل بصــورة غــ� حرصيــة. 

االتفاقيــات املÙثلــة تعــد يف قلــب البحــث الحكومــي الــذي تقــوم بــه جامعــة بايــا دول بالواليــات املتحــدة – حيــث تقــوم هيئة 

حكوميــة بتمويــل البحــث 3ؤسســة بحثيــة خاصــة أو عامــة. لكــن بالتمويــل الحكومــي، كــÙ ذكــر آنفــاً يقــوم املقــاول بصــورة 

عامــة  بنقــل نتائــج البحــث إىل القطــاع الخــاص لالســتفادة منــه تجاريــاً بــدالً مــن نقلــه للحكومــة. 

ــات  ــة للتكنولوجي ــة أو الفوري ــة األمامي ــإلدارة املحلي ــات ل ــس اإلمكاني ــدم نف ــل أال يق ــن املحتم ــول م ــات البحــث املم اتفاقي

الجديــدة املمولــة. لكنهــا تســمح للــرشكات الســعودية باملشــاركة بطريقــٍة مــا القيــام بأبحــاث فرعيــة وأن تلــق نظــرة أوىل وأن 

تتمتــع بالحــق األول يف التفــاوض – الــذي (كــن أن يــؤدي إىل ميــزة هامــة للمنتقــل األول. عــالوًة عــىل ذلــك، مــع أي فوائــد 

للوصــول للســوق الســعودي (كــن أن تــأq بهــا الرشكــة الســعودية، فــإن الكيــان الســعودي قــد تكــون قــادرة عــىل نحــٍو جيــد 

ــاً تحــت  ــا محلي ــال للتكنولوجي ــق الفع ــا بالتطبي ــا للســوق الســعودي مــÙ سيســمح له ــة للتكنولوجي لضــÙن اإلدارة الحرصي

اإلدارة الســعودية. 

الرشاكات العامة – الخاصة  -4

الرشاكــة العامــة – الخاصــة تدمــج بــÑ القطــاع الخــاص والعــام 3ــرشوع يقــدم ســلعة أو خدمــة عامــة أو غــ� ســوقية. إذا تــم 

إنشــاؤها عــىل نحــٍو صحيــح، فــإن الرشاكــة (كــن أن تــؤدي إىل تعميــم التكنولوجيــات الجديــدة والتــي يف هــذه الحالــة (كــن 

أن تكــون تحــت إدارة القطــاع العــام أو الخــاص بالدولــة. أيضــاً، يف العديــد مــن الحــاالت ســيكون هنــاك مجلــس إدارة مشــرتك 

ــراف  ــاء األط ــة إلعط ــورة دقيق ــا بص ــاوض عليه ــم التف ــب أن يت ــي يج ــرتاتيجية والت ــات االس ــود بالتحالف ــك املوج ــل لذل مÙث

الســعودية بالرشاكــة أصــوات كافيــة والوصــول للمعلومــات لحÙيــة مصالحهــا. وكــÙ يبــدو أن اململكــة قــد قامــت يف وقــت 

ســابق بتوظيــف رشاكات القطــاع العــام والخــاص. 

االتفاقيات ما بÑ املؤسسات  -5

ــا بصفــة عامــة تعتــرب اتفاقيــات بــÑ املؤسســات البحثيــة لــإلدارة  االتفاقيــات مــا بــÑ املؤسســات يف مجــال نقــل التكنولوجي

ــة يف  ــد هام ــرتكة. تع ــة املش ــات البحثي ــب املرشوع ــرتاع املنشــأة 3وج ــراءات االخ ــوق ب ــات وحق ــرتكة لالخرتاع ــة املش وامللكي

الســياق الحــايل بســبب أنهــا (كــن أن تقــدم وســيلة تطبيــق التكنولوجيــات الجديــدة محليــاً عــىل مســتوى املؤسســة البحثيــة. 

ــادة  ــة يف زي ــة األجنبي ــÙت البحثي ــع املنظ ــارك م ــعودية أن تش ــة الس ــات البحثي ــات واملؤسس ــن للجامع ــث (ك ــذا، حي وهك

ــا عــىل نحــٍو مناســب مــن  ــم ضÙنه ــذه لضــÙن أن االخرتاعــات يت ــاþ أ (كــن تنفي ــد الث ــإن البن ــة، ف ــدة متبادل البحــث بفائ

قبــل بــراءات االخــرتاع يف دوائــر االختصــاص القضــاÉ املناســبة وأن إدارتهــا واســتغاللها عــىل األقــل باململكــة )نــح للرشيــك 

الســعودي. ويف حــÑ أن هــذا يعتــرب أمــراً صحيحــاً بالنســبة ملوضــوع التعــاون البحثــي العــام، فإنهــا تصبــح قضيــة يف االســتفادة 

مــن االســتثÙرات األجنبيــة عــىل املســتوى املحــيل حيــث إمــا أمــوال الــAوات الســعودية الســيادية تدعــم أيضــاً البحــث للرشيك 

األجنبــي أو أي كيــان أجنبــي يقــوم بتمويــل عمــل املؤسســات البحثيــة الســعودية. 
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الخاتمة

ــتثÙرات  ــة واالس ــدة باململك ــات الجدي ــارش يف التكنولوجي ــي املب ــتثÙر األجنب ــن االس ــكٍل م ــة ل ــة عظيم ــا إمكاني ــة به اململك

مــن قبــل أمــوال الــAوات الســيادية يف البحــث والتطويــر الخارجــي. مــع ذلــك، للحصــول عــىل الفائــدة القصــوى مــن هــذه 

االســتثÙرات بصفــة خاصــة بعــÑٍ عــىل التطبيــق املحــيل الرشــيد للتكنولوجيــات بالدولــة، يجــب عــىل الــرشكات الســعودية أن 

تضمــن أن اتفاقيــات تعاقديــة معينــة تكــون مضمونــة. فقــط هــذا ســيضمن تدفــق التكنولوجيــات داخــل اململكــة يتــم إداراتــه 

مــن قبــل الكيانــات الســعودية. 

يف نفــس الوقــت، االســتثÙر املبــارش األجنبــي والــرشاكات البحثيــة ســيتم تعزيزهــا بصــورة كبــ�ة عــن طريــق ضــÙن النــوع 

 þالحقيقــي للبيئــة القانونيــة لهــذه االتفاقيــات التعاقديــة. وهكــذا، يجــب عــىل اململكــة أيضــاً أن تقــوم 3راجعــة نظامهــا القانو

للمكونــات الرئيســية املحــددة أعــاله التــي تدعــم األنظمــة البيئيــة للتطويــر حــول العــا6. حيــث أن املكونــات ناقصــة أو غــ� 

كافيــة، فإنــه يجــب أن يتــم إعطــاء أهميــة جــادة لتصحيحهــا كــرضورة للتمتــع باملكافــآت الAيــة املمكنــة مــن خــالل اإلدارة 

املحليــة للتكنولوجيــات الجديــدة يف ظــل كٍل مــن االســتثÙر األجنبــي املبــارش واالســتثÙر بأمــوال الــAوات الســيادية بالخــارج.  
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تطوير وتنويع الصادرات

باستخدام االستثمار ا¦جنبي المباشر 

بياتا جافوريك، جامعة أكسفورد 1 

يفــرتض هــذا البحــث أن تدفــق االســتثÙر األجنبــي املبــارش (FDI) (كــن أن يســاهم يف ازدهــار وتنــوع منظومــة التصديــر يف 

ــة  ــرشكات متعــددة الجنســيات (MNCs) تعــد رشكات مبتكــرة للمعرف ــة. نقطــة انطــالق املناقشــة هــي أن ال ــدول املتلقي ال

ســواء فيــÙ يتعلــق بتطويــر النواحــي الفنيــة وتطويــر تقنيــات اإلدارة. يفــرتض البحــث كذلــك أن يتــم نقــل تلــك املعرفــة مــن 

املقــرات الرئيســية إىل الــرشكات التابعــة حــول العــا6. ويعــد الــيشء األكــA أهميــة بالنســبة لتلــك الــدول املتلقيــة أال تبقــي 

تلــك املعلومــات أو املعرفــة مقصــورة عــىل الــرشكات التابعــة األجنبيــة، بــل يتــم إفشــاؤها بشــكل طبيعــي إىل املنتجــÑ، وبصفــة 

خاصــة أولئــك املوجوديــن يف قطاعــات التوريــد، حيــث تزيــد قطاعــات التوريــد مــن إنتاجيتهــا وتطــور مــن نوعيــة وشــكل 

منظومــة اإلنتــاج والتصديــر الخاصــة بهــا. يختتــم البحــث باقــرتاح توصيــات بــأن تشــجيع االســتثÙر وتكامــل السياســات (كــن 

أن يســاعد دوالً مثــل اململكــة العربيــة الســعودية يف تســخ� االســتثÙر األجنبــي املبــارش مــن أجــل النمــو االقتصــادي. 

الرشكات متعددة الجنسيات بصفتها منتجة للمعرفة:  1-1

تســاهم الــرشكات متعــددة الجنســيات بقــوة يف ابتــكار معــارف جديــدة مــن خــالل مشــاركاتها يف أنشــطة البحــث والتطويــر. 

يف عــام 2002، قامــت 700 رشكــة، %98 منهــا رشكات متعــددة الجنســيات بإنفــاق نســبة %46 مــن إجــÙيل النفقــات العامليــة 

عــىل البحــث والتطويــر و %69 عــىل أعــÙل البحــث والتطويــر. ولوضــع هــذه األرقــام يف محلهــا، مــن املهــم توضيــح أن اإلنفــاق 

عــىل البحــث والتطويــر يف عــام 2002 مــن رشكــة واحــدة فقــط، وهــي رشكــة فــورد للســيارات، أدى إىل زيــادة اإلنفــاق العــام 

 .(UNCTAD 2005) عــىل البحــث والتطويــر مــن قبــل حكومــات أســبانيا وســويرسا والربازيــل وروســيا

وجهــة النظــر الســائدة بــأن أنشــطة البحــث والتطويــر تتعهــد بهــا املقــرات الرئيســية فقــط للــرشكات متعــددة الجنســيات 

ــق بأكــرب مســتثمري العــا6 يف  ــÙ يتعل ــه UNCTAD يف عامــي 2005-2004 في ــذي أجرت 6 تعــد صحيحــة. فوفقــاً للبحــث ال

مجــال البحــث والتطويــر، فــإن معــدل اإلنفــاق عــىل البحــث والتطويــر يقــدر بـــ  %28 مــن امليزانيــة الكليــة لعــام 2003، 3ــا يف 

ذلــك النفقــات الداخليــة مــن قبــل الــرشكات التابعــة األجنبيــة واإلنفــاق الخارجــي عــىل البحــث والتطويــر الــذي تــم التعاقــد 

عليــه مــع الــدول األخــرى (UNCTAD 2005). تــم إدارة التحــول يف األنشــطة الكليــة للبحــث والتطويــر عــن طريــق مالءمــة 

املنتجــات لــرشوط البلــد املضيــف وكذلــك عــن طريــق خفــض التكلفــة. 

ــرشكات  ــا بال ــد مقارنته ــة يف اإلدارة، عن ــز بخــربات عالي ــرشكات التابعــة متعــددة الجنســيات تتمي يوضــح هــذا البحــث أن ال

املحليــة، حتــى يف الــدول ذات مســتويات الدخــل املرتفــع. يرتجــم هــذا التحســن يف مÙرســات اإلدارة إىل أداء أفضــل خــالل 

 .(Bloom et al. 2013) شــهور

 جميع هذه املالحظات تفرتض أن االستثÙر األجنبي (كن استخدامه كقناة لنقل املعرفة عرب الحدود الدولية. 

الدليل عىل نقل املعرفة إىل الرشكات األجنبية التابعة:  1-2

األخبــار الجيــدة هــي أن هــذا النقــل يبــدو أنــه قــد تــم بالفعــل. حيــث تؤكــد دراســة أجريــت مــن قبــل أرنولــد وجافوريــك 

ــن  ــال م ــن 1983 إىل 2001 أن االنتق ــرتة م ــالل الف ــع خ ــة تصني ــة ملحط ــات اإلحصائي ــتوى البيان ــىل مس ــدت ع (2009) اعتم

ــادة يف إنتاجيــة املحطــة وصــل إىل  ــة يــؤدي إىل تحســÑ األداء. حيــث تفــرتض النتائــج زي امللكيــة املحليــة إىل امللكيــة األجنبي
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حــوايل 13.5 % يف العــام الثالــث 3وجــب امللكيــة األجنبيــة. حــدث هــذا التحســن والتطــور يف اإلنتاجيــة بالتزامــن مــع زيــادة 

االســتثÙر يف العــدد واآلالت والتوظيــف واألجــور واإلنتــاج، مــع اقــرتاح االســتمرارية يف عمليــات إعــادة الهيكلــة. الــرشكات التــي 

ــر نســبة أكــرب مــن إنتاجهــا  ــة تصبــح أيضــاً اكــA اندماجــاً مــع االقتصــاد العاملــي مــن خــالل تصدي تتلقــى اســتثÙرات أجنبي

ــاج مــن الخــارج. تتــÙىش هــذه األgــاط مــع مــا تكتســبه تلــك الــرشكات  ــة يف اإلنت واســت�اد حصــة أكــرب مــن املــواد الداخل

املتلقيــة لنقــل التكنولوجيــات عــىل شــكل عــدد وآالت وتســتورد املدخــالت وكذلــك مــع تقديــم خــربات عاليــة يف اإلدارة.

ــة مــن املقــرات الرئيســية للــرشكات متعــددة الجنســيات.  ــة التابعــة مــن النقــل املســتمر للمعرف تســتفيد الــرشكات األجنبي

ــب  ــÑ األجان ــل املالك ــن قب ــا م ــم بيعه ــي يت ــة الت ــة التابع ــرشكات األجنبي ــة أن ال ــن حقيق ــك م ــىل ذل ــتدالل ع ــن االس و(ك

تكتشــف تدهــور يف أدائهــا. مــع ذلــك، فقــد لوحــظ أيضــاً تدهــور يف األداء بــÑ الــرشكات التابعــة الغــ� مصــدرة يف حــÑ أن 

ــ2 2016).  ــك وبولي ــيس (جافوري ــس هــو الســبب الرئي ــة لي ــة األجنبي ــي 3وجــب امللكي خســارة الســوق األجنب

تتوافــق نتائــج البحــث االقتصــادي مــع محصــالت أو نتائــج دراســة الحالــة. ففــي اســتطالع لدراســات الحالــة حــول العــا6، قــدم 

ــرباءة إىل رشكات  ــة مــن رشكات ممنــوح لهــا ال ــا والكيفي ــة عــن نقــل املعرفــة والتكنولوجي مــوران (2007) العديــد مــن األمثل

تابعــة. مــع ذلــك، يفــرتض مــوران ايضــاً أن البيئــات الغــ� مناســبة التــي تفــرض فيهــا الحكومــات املضيفــة متطلبــات خاصــة 

باملحتــوى املحــيل أو املرشوعــات املشــرتكة أو نقــل التكنولوجيــا، أو الــرشكات التابعــة األجنبيــة مــن املحتمــل أن تتلقــى قــدراً 

أقــل مــن تلــك األشــياء املنقولــة. 

إجــÙالً، الدليــل الحــايل يفــرتض أن يتــم نقــل املعرفــة بــÑ املقــرات الرئيســية والــرشكات األجنبيــة التابعــة، حيــث يقصــد بالنقــل 

أن يكــون لــدى الــرشكات األجنبيــة التابعــة شــيئاً خفــي أو كامــن لــ2 تصبــح مصــدراً ملعرفــة العوامــل الخارجيــة. 
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ــارش.  ــي املب ــة باالســتثÙر األجنب ــة ذات الصل ــل الخارجي ــن العوام ــÑ م ــÑ نوع ــز ب ــرد التميي ــن للف ــوم، (ك ــة املفه ــن ناحي م

النــوع األكــA أهميــة مــن وجهــة نظــر البلــد املضيــف هــو االنتشــار املعــريف، الــذي يحــدث عنــد اســتخدام املعرفــة أو الفكــرة 

ــة بتعويــض كيل  ــة بحيــث ال تقــوم الرشكــة املحلي ــل الرشكــة متعــددة الجنســيات عــن طريــق رشكــة محلي املبتكــرة مــن قب

للرشكــة متعــددة الجنســيات. نفــس الــيشء، يحــدث مــن خــالل إبــراز تأثــ� (حصــول الــرشكات املحليــة عــىل معلومــات عــن 

ــة  ــق مراقب ــن طري ــة ع ــواق األجنبي ــات يف األس ــرص املرشوع ــويق واإلدارة أو ف ــط التس ــدة وخط ــات الجدي ــات والتقني املنتج

أنشــطة الــرشكات األجنبيــة التابعــة)، وكذلــك تأثــ� حركــة العاملــÑ (قيــام الــرشكات املحليــة بتوظيــف العاملــÑ الذيــن يتــم 

ــا أو  ــة إىل عمالئه ــة التابع ــرشكات األجنبي ــن ال ــة م ــل املعرف ــالل نق ــن خ ــيات) أو م ــددة الجنس ــرشكات متع ــم يف ال تدريبه

ــة يشــمل العوامــل  ــاþ مــن العوامــل الخارجي ــوع الث ــض الــرشكات التابعــة عــن النقــل). الن مســتورديها (بــرشط عــدم تعوي

ــة مــن مؤسســة ألخــرى كــÙ تحــدث مــن خــالل توظيــف  ــي تحــدث مــن خــالل التعامــالت الداخلي ــة، والت ــة املالي الخارجي

األســعار يف الســوق عــىل النحــو الصحيــح. عــىل ســبيل املثــال، يف حالــة دخــول رشكات أجنبيــة تابعــة إىل القطاعــات النهائيــة 

فإنهــا تخلــق زيــادة يف الطلــب عــىل املدخــالت مــÙ قــد يشــجع الــرشكات املحليــة عــىل االســتثÙر يف تطويــر املنتــج، وكذلــك 

االســتثÙر يف تقنيــات خفــض التكلفــة أو زيــادة القــدرة، وكالهــÙ قــد يــؤدي إىل أداٍء أفضــل. أيضــاً مــن املمكــن أن يغــ� دخــول 

الــرشكات األجنبيــة التابعــة مــن شــكل الســوق ويزيــد مــن مســتوى التنافــس بطريقــة مÙثلــة لتحريــر التجــارة الــذي يــؤدي 

إىل عوامــل خارجيــة تنافســية عــىل ســبيل املثــال. 

هنــاك مجموعــة كبــ�ة مــن األبحــاث التــي تركــز عــىل معرفــة العوامــل الخارجيــة وثيقــة الصلــة باالســتثÙر األجنبــي املبــارش. 

النتيجــة األكــA أهميــة يف هــذا البحــث هــي أن األنشــطة أو التعامــالت بــÑ الــرشكات األجنبيــة التابعــة وعمالئهــا املحليــÑ )ثل 

املصــادر الكامنــة األكــرب للمعرفــة (هافرنيــك و إيرســوفا 2011). مــن البديهــي أن يكــون لــدى الــرشكات متعــددة الجنســيات 

الدافــع ملنــع تصديــر أو نقــل املعرفــة إىل منافســيها املحليــÑ ولكــن (كنهــا االســتفادة مــن نقــل تلــك املعرفــة إىل عمالئهــا أو 

مستورديها. 
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(كــن أن يؤثــر االســتثÙر األجنبــي املبــارش عــىل منظومــة التصديــر يف البلــد املتلقــي بشــكل مبــارش، وذلــك مــن خــالل عمليــات 

التصديــر التــي تتــم عــن طريــق الــرشكات األجنبيــة التابعــة. و(كــن أيضــاً أن يؤثــر عــىل منظومــة التصديــر بشــكل غــ� مبــارش 

عــن طريــق تشــجيع الــرشكات يف القطاعــات العاملــة يف التوريــد عــىل زيــادة الترصيــف والجــودة يف منتجاتهــا. وبالفعــل أثبتت 

 Aوجــود رشكات تابعــة أجنبيــة وإدخــال منتجــات أكــ Ñدراســة موثقــة  اعتمــدت عــىل معلومــات تركيــة العالقــة اإليجابيــة بــ

تعقيــداً عــن طريــق رشكات تركيــة يف القطاعــات العاملــة بالتوريــد (جافوريــك أيــه أل 2015). بطريقــة مÙثلــة، يفــرتض دليــل 

مــن رومانيــا عالقــة إيجابيــة بــÑ وجــود رشكات تابعــة أجنبيــة ونوعيــة املنتجــات املصــدرة مــن قبــل الــرشكات الرومانيــة يف 

دليــل التوريــد (باجقــار و جافوريــك 2014). يف النهايــة، فــإن دليــل النقــل مــن بلــد آلخــر يوضــح أن القطاعــات املســتهدفة مــن 

قبــل وكاالت تشــجيع االســتثÙر يظهــر بهــا زيــادة يف جــودة املنتجــات التــي تقــوم بتصديرهــا (هاردنــج و جافوريــك 2012). 

2. الخالصة واملعاþ الضمنية: 

ــادف إىل  ــارش يفــرتض أن التدخــل الحكومــي اله ــي املب ــة باالســتثÙر األجنب ــة الصل ــة وثيق ــة خارجي إن وجــود عوامــل معرفي

زيــادة تدفقــات االســتثÙر األجنبــي املبــارش ر3ــا يكــون مضمونــاً. ولكــن كــم يجــب أن تنفــق الحكومــات لجــذب املســتثمرين 

األجانــب؟ الدراســة الوحيــدة التــي تقــدم بعــض اإلرشــادات يف هــذا املجــال أوضحــت أن وجــود رشكات أجنبيــة تابعــة يرتبــط 

بشــكل إيجــاv بإنتاجيــة الــرشكات املحليــة يف نفــس الصناعــة. يفــرتض املؤلفــون أن املهمــة اإلضافيــة يف رشكــة أجنبيــة تابعــة 

تــؤدي إىل ناتــج ســنوي مضــاف إىل كافــة الــرشكات الربيطانيــة يف نفــس الصناعــة يســاوي 2.440 يــورو حســب أســعار عــام 

ــغ األشــياء  ــة املخفضــة إلجــÙيل مبل ــة ال يجــب أن يتعــدى القيم ــة املالي ــغ اإلعان ــك أن الحــد األقــىص ملبل ــي ذل 2000. ويعن

املنقولــة خــالل كل الســنوات التــي ســوف تعمــل بهــا الــرشكات األجنبيــة التابعــة. وبالتــايل، عــىل ســبيل املثــال، عــن طريــق 

تخفيــض %5 خــالل العــام، فــإن الرشكــة األجنبيــة التابعــة التــي تعمــل ملــدة 10 ســنوات ســوف تنتــج فوائــد تســاوي 18.841 

يــورو لــكل مهمــة. مــع ذلــك، يف الواقــع، مــن الصعــب التأكيــد عــىل أن الــرشكات األجنبيــة التابعــة التــي )نــح حوافــز عــىل 

االســتثÙر األجنبــي املبــارش ســوف تســتمر يف العمــل لعــدد كايف مــن الســنوات وذلــك لضــÙن اإلعانــة املاليــة. عــالوة عــىل 

ذلــك، فإنــه ليــس مــن الواضــح إمكانيــة حــدوث االســتثÙر يف غيــاب املحفــزات. عــىل الجانــب اإليجــاv، فقــد ركــزت الدراســة 

فقــط عــىل األشــياء املنقولــة داخــل مجــال الصناعــة وبالتــايل تجاهــل األشــياء املنقولــة يف قطاعــات التوريــد التــي قــد تكــون 

 .ًÙأكــرب حجــ

(كــن أن يســاهم مجــال العمــل األقــل تكلفــة يف أنشــطة تشــجيع االســتثÙر، فضــالً عــن اإلعانــات املاليــة لالســتثÙر األجنبــي 

املبــارش. الهــدف الرئيــيس مــن تشــجيع االســتثÙر هــو تقليــل تكاليــف االســتثÙر األجنبــي املبــارش عــن طريــق توفــ� معلومــات 

حــول ظــروف وفــرص املرشوعــات يف اقتصــاد البلــد املضيــف وكذلــك عــن طريــق مســاعدة املســتثمرين األجانــب عــىل التعامــل 

مــع اإلجــراءات الب�وقراطيــة. تشــمل أنشــطة تشــجيع االســتثÙر: اإلعــالن، محــارضات عــن االســتثÙر، املشــاركة يف املعــارض 

ــرشكاء  ــتقبليÑ بال ــتثمرين املس ــط املس ــÑ، رب ــتثمرين املحتمل ــارات للمس ــهيل الزي ــارش، تس ــويق املب ــود التس ــة، جه التجاري

املحليــÑ، املســاعدة يف الحصــول عــىل التصاريــح واملوافقــات، إعــداد عــروض املرشوعــات، تنفيــذ دراســات الجــدوى وتقديــم 

ــرص  ــول ف ــات ح ــىل معلوم ــول ع ــون الحص ــراً لك ــغيل. ونظ ــد التش ــم قي ــت مرشوعاته ــن أصبح ــتثمرين مم ــة للمس الخدم

االســتثÙر يف الــدول ذات االقتصاديــات الناشــئة يبــدو أكــA صعوبــة مــن جمــع املعلومــات يف الــدول التــي تقــوم اقتصادياتهــا 

عــىل الصناعــة، فــإن تشــجيع االســتثÙر يجــب أن يكــون ذو فاعليــة بصفــة خاصــة يف بيئــة الســوق الناشــئ. 

يقــرتح هاردنــج وجافوريــك (2011) دليــالً فعليــاً عــىل أن تشــجيع االســتثÙر طريقــة مكلفــة بشــكل كاف لجــذب االســتثÙر 

األجنبــي املبــارش مــن اجــل تطويــر الــدول وإنشــاء األســواق. بنــاءاً عــىل بيانــات تتعلــق بجهــود تشــجيع االســتثÙر يف 124 دولــة 

ووفقــاً لتدفقــات االســتثÙر األجنبــي املبــارش يف الواليــات املتحــدة، وجــد هاردنــج وجافوريــك أن القطاعــات التــي تضــع أولويــة 

ــارش مــن القطاعــات التــي ال تضــع ذلــك ضمــن  ــي املب لتشــجيع االســتثÙر تحصــل عــىل أكــA مــن ضعــف االســتثÙر األجنب
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أولوياتهــا. عــىل الرغــم مــن أن حجــم التأثــ� قــد يبــدو كبــ�اً، فإنــه ليــس مســتحيالً، إذا اعتربنــا أن النتيجــة اإليجابيــة فقــط 

مــن االســتثÙر األجنبــي املبــارش للواليــات املتحــدة لتطويــر الــدول تســاوي يف متوســط القطاعــات 11 مليــون دوالر أمريــ2 يف 

عــام 2004. لذلــك، فــإن التأثــ� املتوقــع لتشــجيع االســتثÙر ينتــج عنــه ناتــج ســنوي إضــايف بقيمــة 17 مليــون دوالر بالنســبة 

لدمــج متوســط القطاعــات. كذلــك بالنســبة لتكلفــة تشــجيع االســتثÙر، بالنســبة ملتوســط اإلنفــاق مــن قبــل وكالــة تشــجيع 

االســتثÙر 90.000 دوالر لــكل قطــاع مســتهدف يف عــام 2004. وبالتــايل فــإن كل دوالر يتــم إنفاقــه عــىل تشــجيع االســتثÙر 

يقابــل 189 دوالر مــن ناتــج االســتثÙر األجنبــي املبــارش. تشــ� النتائــج إىل أن القطاعــات ذات األولويــة تظهــر %68 زيــادة يف 

توظيــف الــرشكات التابعــة عنــد مقارنتهــا بالقطاعــات الغــ� مســتهدفة. 3ــا يعنــي إضافــة 1.159 وظيفــة ملتوســط القطــاع أو 

78 دوالر لــكل وظيفــة. 

يجــب التعامــل مــع تلــك الحســابات بحــذر. مــن ناحيــة فــإن تحليــل هاردنــج وجافوريــك يــدرس ناتــج االســتثÙر األجنبــي 

فقــط مــن الواليــات املتحــدة. حيــث أنــه مــن املحتمــل أن يكــون لتشــجيع االســتثÙر نفــس التأثــ� عــىل املســتثمرين مــن 

الــدول املصــدرة األخــرى، ويقلــل التحليــل مــن فوائــد أنشــطة تشــجيع االســتثÙر. عــىل الجانــب اآلخــر، فإنــه قــد يوجــد عوامــل 

أخــرى تســاهم يف إنجــاح تشــجيع االســتثÙر والتكاليــف الغــ� محســوبة لــه بالنســبة (عــىل ســبيل املثــال: الوصــول إىل إجراءات 

ب�وقراطيــة رسيعــة للقطاعــات املســتهدفة). يف النهايــة، فــإن التحليــل يتنــاول متوســط التأثــ� وليــس التأثــ� الهامــيش. 3عنــى 

آخــر، فإنــه مــن غــ� املتوقــع أن تــؤدي الزيــادة الكبــ�ة يف اإلنفــاق عــىل تشــجيع االســتثÙر يف الــدول املشــرتكة بالفعــل يف هــذا 

النشــاط إىل زيــادة كبــ�ة يف ناتــج االســتثÙر األجنبــي املبــارش. يفــرس املؤلفــان نتائجهــÙ بافــرتاض أن الــدول غــ� املشــرتكة يف 

تشــجيع االســتثÙر قــد تســتفيد مــن تلــك األنشــطة. 

يســتنتج هاردنــج وجافوريــك أيضــاً أن تشــجيع االســتثÙر يبــدو مؤثــراً بصفــة خاصــة يف الــدول التــي يكــون فيهــا الحصــول عــىل 

املعلومــات أكــA صعوبــة والــدول التــي بهــا مزيــد مــن اإلجــراءات الب�وقراطيــة. هــذه النتائــج تشــ� إىل أن توفــر معلومــات 

حــول البلــد املضيــف باإلضافــة إىل املســاعدة يف منــح املوافقــات (ثــالن الجانبــÑ الرئيســيÑ لتشــجيع االســتثÙر. كــÙ ال يوجــد 

دليــل عــىل أن تقديــم الدعــم املــايل يعتــرب مؤثــراً يف جــذب االســتثÙر األجنبــي املبــارش. 

مــن املؤكــد أن إنشــاء كيــان أو مؤسســة لتشــجيع االســتثÙر وتوقــع ازدهــار اقتصــادي ضخــم يف ناتــج االســتثÙر األجنبــي املبارش 

غــ� كافيــاً. يتطلــب تشــجيع االســتثÙر بشــكل ناجــح حرفيــة ومجهــود والتــزام بخدمــة العميــل. كــÙ يتطلــب املحافظــة عــىل 

تحديــث املوقــع اإللكــرتوþ الجــذاب واملحبــب إىل املســتخدم 3ــا يحتويــه مــن معلومــات مفيــدة وثيقــة الصلــة والتــي يحتاجهــا 

ــع  ــرار (كــن أن تصن ــة لدعــم هــذا الق ــات الالزم ــ� البيان ــة توف ــع اإللكــرتوþ. إن عملي ــار املوق ــة اختي ــاء عملي املســتثمر أثن

الفــارق. وفقــاً لـــ هاردنــج وجافوريــك (2013)، فــإن مؤسســات تشــجيع االســتثÙر األعــىل جــودة ينشــأ عنهــا أعــىل إنتــاج مــن 

االســتثÙر األجنبــي املبــارش. يف العقــود املاضيــة، تــم منــح البلــد الــذي بــه مؤسســة لتشــجيع االســتثÙر مــؤرش الجــودة بنســبة 

%60 (بالتدريــج مــن 0 – 100، حســب التقييــم العاملــي لرتويــج االســتثÙر الصــادر عــن املجموعــة املرصفيــة العامليــة) 3عــدل 

%25 أعــىل لناتــج االســتثÙر األجنبــي عــن البلــد التــي حصلــت مؤسســتها عــىل %45 (عــىل أســاس الخصائــص املميــزة للبلــد). 

ــادة الفائــدة اإلنتاجيــة مــن  3جــرد دخــول االســتثÙر األجنبــي املبــارش إىل البلــد، فــإن الحكومــات يكــون لديهــا رغبــة يف زي

االســتثÙر األجنبــي املبــارش إىل الحــد األقــىص عــن طريــق مســاعدة الــرشكات املحليــة لــ2 تصبــح مصــدرة للــرشكات األجنبيــة 

التابعــة لهــا. الدليــل االقتصــادي القيــايس مــن جمهوريــة التشــيك يفــرتض ان الــرشكات األقــل شــهرة مــن املحتمــل ان تصبــح 

أكــA توريــداً للــرشكات األجنبيــة التابعــة (جافوريــك وســباترينو 2009). وهــذا الدليــل ثابــت يف االســتطالع الــذي تــم مــن نفــس 

البلــد مشــ�اً إىل حاجــة الــرشكات األجنبيــة يف الغالــب إىل مورديــن مســتقبليÑ إلجــراء تطويــرات قبــل توقيــع عقــد مــا. كذلــك 

يتــÙىش مــع الدليــل الــذي يفــرتض ان االســتثÙر األجنبــي املبــارش يحفــز النمــو االقتصــادي يف البلــدان املضيفــة مــع تطويــر 

األســواق املاليــة بشــكل جيــد (الفــارو 2004). لذلــك فــإن الجهــات ر3ــا ترغــب يف االهتــÙم بتقديــم العــون املــايل للمورديــن 

املســتقبليÑ للــرشكات األجنبيــة التابعــة. مــن املمكــن ان تشــارك سياســة أخــرى يف إنشــاء برامــج التطويــر للمورديــن حيــث 

ــالء  ــات العم ــة توقع ــة يف تلبي ــرشكات املحلي ــÙ تســاعد ال ــة ك ــة التابع ــرشكات األجنبي ــة وال ــرشكات املحلي ــاً ال ســتجذبان مع

األجانــب. 
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المجال: الطلب والتطوير والسياسة 
قسم 1-4 

مقرات العلوم والتكنولوجيا ومؤسسات تطوير ا¦عمال 

الخاصة بإنشاء وتطوير المشروعات الجديدة 
   

 

شارلز مونك 

ملخص: 

ــة مــن  ــاً يف تأســيس مجموعــات فاعل ــر األعــÙل (STPs) دوراً حيوي ــا ومؤسســات تطوي ــوم والتكنولوجي ــرات العل تلعــب مق

الــرشكات القاLــة عــىل التكنولوجيــا يف منطقــة مــا، مــÙ يســهم يف تنــوع االقتصاديــات املحليــة والوطنيــة وخلــق فــرص وظيفيــة 

عاليــة القيمــة ورفــع قيمــة GVA يف املناطــق التــي توجــد بهــا. يلخــص هــذا البحــث، وفقــاً للخــربة مــن جميــع أنحــاء العــا6، 

أهــم الدوافــع املؤثــرة يف نجــاح مقــرات العلــوم والتكنولوجيــا ومؤسســات تطويــر األعــÙل (STPs)، كــÙ يــربز عدداً مــن عوامل 

ــا ومؤسســة  ــوم والتكنولوجي ــر للعل ــر مق ــة األوىل مــن تطوي ــة. إن التحــدي الرئيــيس يف املرحل النجــاح ومــؤرشات األداء الهام

تطويــر أعــÙل (STPs) جديــدة هــو إنشــاء كتلــة حرجــة مــن الــرشكات املســتخدمة الالزمــة لتأمــÑ مصالــح املواقــع املشــرتكة. 

ويتنــاول البحــث عــددا مــن االقرتاحــات العمليــة التــي تعــزز شــبكة االتصــال بــÑ مقــرات العلــوم والتكنولوجيــا ومؤسســات 

ــوم  ــام ملقــرات العل ــة وتضمــن التكامــل الت ــر األعــÙل (STPs)، وتؤســس مجموعــة مــن الــرشكات التكنولوجي ــز تطوي ومراك

والتكنولوجيــا ومؤسســات تطويــر األعــÙل (STPs) مــع سياســات وبرامــج الدولــة يف البحــث والتطويــر والنمــو االقتصــادي. 

11 مقدمة .

ــر األعــÙل (STPs) واحــدة مــن سلســلة الربامــج الخاصــة باملشــاركة  ــا ومؤسســات تطوي تعتــرب مقــرات العلــوم والتكنولوجي

ــة عــن طريــق تشــجيع تطويــر مجموعــة مــن الــرشكات القاLــة عــىل  ــع اقتصــاد الدول يف سياســة التدعيــم الهادفــة إىل تنوي

التكنولوجيــا الحديثــة، وبصفــة خاصــة يف تلــك األماكــن املوجــود بهــا أصــالً جامعــات ومؤسســات بحثيــة أخــرى كــربى تقــوم 

عــىل العلــوم القويــة والتكنولوجيــا. لقــد تــم تطويــر العديــد مــن مقــرات العلــوم والتكنولوجيــا ومؤسســات تطويــر األعــÙل 

(STPs) الناجحــة كعالقــات رشاكــة عامــة أو خاصــة تشــرتك فيهــا مؤسســات حكوميــة قوميــة ومحليــة مــع الجامعــات والهيئات 

األخــرى البحثيــة ومطــوري امللكيــة الخاصــة وصناديــق اســتثÙر. 

ــات  ــن املؤسس ــة م ــم مجموع ــادف يض ــان ه ــÙل (STPs) كي ــر األع ــات تطوي ــا ومؤسس ــوم والتكنولوجي ــرات العل ــرب مق تعت

التكنولوجيــة يف بيئــة متغــ�ة ومتطــورة وصــوالً إىل الخدمــات التــي يتــم مشــاركتها، 3ــا (كــن أصحابهــا مــن تطويــر منتجــات 

ــر األعــÙل (STPs) بصــورة  ــا ومؤسســات تطوي ــوم والتكنولوجي ــة مرشوعاتهــم. تقــوم مقــرات العل ــدة وتنمي وخدمــات جدي

gوذجيــة بتوظيــف مستشــاري األعــÙل والتكنولوجيــا للمســاعدة يف تطويــر الــرشكات وتشــجيعها عــىل التواصــل مــع الــرشكات 

األخــرى داخــل وخــارج املقــرات واملؤسســات، وكذلــك التواصــل مــع مستشــاري األعــÙل واملستشــارين املاليــÑ وفــرق البحــث 
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العلمــي. تقــوم معظــم مقــرات العلــوم والتكنولوجيــا ومؤسســات تطويــر األعــÙل (STPs) بالعمــل وفقــاً ملعايــ� داخليــة مــع 

التأكيــد عــىل جــذب الــرشكات الناشــئة، والقاLــة بالفعــل واملســتثمرين األجانــب لتــويل األعــÙل اإلبداعيــة للبحــث والتطويــر 

يف قطاعــات أو تكنولوجيــات محــددة. 

تشــتمل أيضــاً العديــد مــن مقــرات العلــوم والتكنولوجيــا عــىل مؤسســة لتطويــر األعــÙل التكنولوجيــة. وهــذا يقــدم متعهــدي 

ــع. يف  ــة واملستشــارين باملوق ــات العام ــن يشــاركون 3جــاالت عمــل ووحــدات صغــ�ة، للوصــول إىل الخدم ــا الذي التكنولوجي

ــرشوع  ــدء م ــدوى لب ــة الج ــتثÙر دراس ــىل اس ــاعدهم ع ــÑ تس ــب وتحس ــج تدري ــن بربام ــق املتعهدي ــدة يلتح ــل عدي مراح

تكنولوجــي جديــد، وتطويــر منتجاتهــم/ وخدماتهــم وإعــداد خطــة العمــل الخاصــة بهــم وتأســيس التمويــل والبــدء يف التجــارة 

داخــل بيئــة آمنــة. 

ــرض  ــق ع ــن طري ــات ع ــر املرشوع ــىل تطوي ــÙل (STPs) ع ــر األع ــات تطوي ــا ومؤسس ــوم والتكنولوجي ــرات العل ــاعد مق تس

ــة  ــات الخاص ــع االحتياج ــب م ــي تتناس ــط الت ــات والرواب ــم الخدم ــب يف دع ــي تص ــ�ة الت ــات املتغ ــن الفرضي ــة م مجموع

للمرشوعــات القاLــة عــىل التكنولوجيــا. يقــوم العاملــون بتلــك املرشوعــات بتقييــم مــدى مصداقيــة كونهــم تابعــÑ ملقــرات 

العلــوم والتكنولوجيــا ومؤسســات تطويــر األعــÙل (STPs)، ونبــذة عــن املــكان الــذي يعــزز صورتهم لــدى العمــالء، باإلضافة إىل 

عــرض بيئــة عمــل ممتــازة لجــذب والحفــاظ عــىل أعــىل درجــة مــن املوهبــة. تقــدم مقــرات العلــوم والتكنولوجيــا ومؤسســات 

ــا  ــة عــىل جــذب رشكات التكنولوجي ــاً اســرتاتيجياً يســاعد مؤسســات االســتثÙر الداخلي ــر األعــÙل (STPs) أيضــاً موقع تطوي

األجنبيــة للقــدوم إىل بلدانهــا / أماكنهــا املحليــة. 

)ثــل مقــرات العلــوم والتكنولوجيــا ومؤسســات تطويــر األعــÙل (STPs) مبــادرات تطويــر اقتصاديــة عــىل املــدى الطويــل. 

حيــث أن الوصــول إىل الكتلــة الحرجــة يف العالقــة املتبادلــة للمرشوعــات التكنولوجيــة يأخــذ املزيــد مــن الوقــت مــن أجــل 

بنــاء عالقــات ثنائيــة قويــة مــع القاعــدة البحثيــة واملجموعــة املاليــة. عــىل املــدى القصــ�، فــإن تلــك الــرشكات تتعهــد للعلــÙء 

واملهندســÑ بزيــادة معــدل الرواتــب لتطويــر منتجــات وخدمــات جديــدة. عــىل املــدى الطويــل، ســوف تــؤدي هــذه التطــورات 

إىل نشــوء مجموعــة مركزيــة مــن الــرشكات. 
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(SATT) فينسنت الماند ــ الرئيس التنفيذي لشركة نقل تكنولوجي

الموضوع : التحول إلى مجتمع المعرفة
محارضة 2-1 (09:00 – 10:00 )

عنوان البحث (محارضة)

إعادة الهيكلة ا¦خير لنقل التكنولوجيا في فرنسا : 

(TTOs) تأسيس مكاتب جديدة لنقل التكنولوجيا

الموضوع / ملخص (يوضح التركيز على العرض)
 

يف عــام 2012، ويف إطــار عمــل برنامــج ”االســتثÙر مــن أجــل املســتقبل“ بتمويــل 38 بليــون دوالر، قامــت فرنســا بتبنــي إعــادة 

ــل قومــي  ــدوق )وي ــم إنشــاء صن ــد ت ــة للبحــث األكاد(ــي. فق ــة واالقتصادي ــد االجتÙعي ــة مــن أجــل تحســÑ العوائ الهيكل

 .(SATT) ــا ــم انتشــار الــرشكات املحفــزة عــىل نقــل التكنولوجي لتشــجيع األبحــاث بقيمــة 1.2 بليــون دوالر مــن أجــل تدعي

 Aــ ــة ألك ــرشكات تابع ــل ك ــا، والعم ــاء فرنس ــة أرج ــي كاف ــا (SATT)، لتغط ــل التكنولوجي ــة لنق ــيس 14 رشك ــم تأس ــث ت حي

مــن 160 جامعــة ومؤسســة بحثيــة عامــة بهــدف تحفيــز خدمــات النقــل املعــريف عــىل املســتوى اإلقليمــي الداخــيل و)ويــل 

األبحــاث التجريبيــة لزيــادة منــح الرتاخيــص والبــدء يف اإلنشــاء بحيــث يتــم تقديــم بعــض النتائــج األوليــة الواعــدة إىل حــد 

كبــ� بعــد أربــع ســنوات تقريبــاً.      

· الجزء ا�ساسي: 	
 (TTOs) قسم 1 : التحديات: تأسيس مكاتب جديدة لنقل التكنولوجيا

يف وقتنــا الحــارض يتفــق املحللــون وصنــاع السياســة عــىل أن الجامعــات املصــدرة للمعرفــة تســاهم بال شــك يف النمــو االقتصادي 

للــدول واالقتصاديــات املحليــة. وكــÙ كانــت نظريــة Bayh-Dole املقدمــة يف الواليــات املتحــدة يف الثÙنينيــات املبــادرة األوىل 

ــدول  ــة تلــك يف عــدد مــن ال ــم البــدء يف إعــادة الهيكل ــة، فقــد ت ــج األبحــاث األكاد(ي التــي تهــدف لتشــجيع التســويق لنتائ

املتقدمــة وإنشــاء مكاتــب نقــل التكنولوجيــا (TTOs) يف معظــم الجامعــات واملؤسســات البحثيــة العامــة. 

القسم 2:  املÙرسة: الحالة الفرنسية 

قامــت فرنســا تحديــداً بتبنــي سلســلة مــن إعــادة الهيكلــة التــي نتــج عنهــا ظهــور gــط جديــد ملكاتــب نقــل التكنولوجيــا، يف 

إطــار عمــل برنامــج ”االســتثÙر مــن أجــل املســتقبل“ يف عــام 2012 والــذي يهــدف لتحســÑ العوائــد االجتÙعيــة واالقتصاديــة 

ملخرجــات ونواتــج األبحــاث األكاد(يــة. أحــد الركائــز األساســية للربنامــج القومــي هــي إنشــاء أربعــة عــرش إدارة ” لــرشكات 

تشــجيع النقــل التكنولوجــي“ مــن خــالل اســتثÙر ضخــم بقيمــة 1 بليــون دوالر، تــم تخصيصــه ملرشوعــات االســتثÙر املطلوبــة 

خــالل العــرش ســنوات القادمــة. 

قــررت الحكومــة الفرنســية إنشــاء هــذا الجيــل الجديــد مــن مكاتــب نقــل التكنولوجيــا كــرشكات خاصــة تابعــة للعديــد مــن 

الجامعــات واملؤسســات البحثيــة العامــة. التــي تعمــل يف منطقــة محــددة (منطقــة أو منطقتــÑ إداريتــÑ) باألســس التــي تنفــرد 

بهــا تلــك الجامعــات واملؤسســات البحثيــة القاLــة محليــاً. الهــدف مــن ذلــك هــو تقليــل الالمركزيــة أو التشــظي لنظــام النقــل 

ــة  ــA مــن 160 رشك ــف أك ــام 2012، قامــت فرنســا بتصني ــة. يف ع ــه نقــص يف العÙل ــذي ب ــيس الصغــ� وال التكنولوجــي الفرن

مــن رشكات نقــل التكنولوجيــا كمؤسســات بحثيــة عامــة )تلــك مكاتــب تســويق صغــ�ة. حيــث يقــدم املوقــف الحــايل تلــك 
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املؤسســات البحثيــة العامــة األربعــة عــرش كوحــدة واحــدة ترتبــط مــع بعضهــا البعــض بالســوق. 

األهــداف الرئيســية املحــددة لــرشكات نقــل التكنولوجيــا هــي تطويــر وتحســÑ الكفــاءة التشــغيلية مــن خــالل زيــادة املهنيــة، 

ــة  ــات البحثي ــم للتكنولوجي ــة املفاهي ــة وبرهن ــة الفكري ــتثÙر يف امللكي ــا لالس ــل التكنولوجي ــب نق ــح الفرصــة ملكات وأيضــاً من

العامــة واالخرتاعــات. 

 :Ùمن قبل رشكات نقل التكنولوجيا ه Ùاملمكن استخدامه Ñاملسارين الرئيسي

· تأسيس عالقات رشاكة مع الرشكات والرشكاء اآلخرين، و 	

· نقل التكنولوجيا من خالل منح الرتاخيص وإنشاء رشكات التطوير. 	

القسم 3: العطاءات والعروض والتأسيس والنتائج األولية: 

ســوف يركــز العــرض عــىل رشوط تأســيس رشكات النقــل التكنولوجــي يف فرنســا، حيــث يعــرض التطــور الحــايل لــرشكات النقــل 

التكنولوجي:         

· املوضوعــات التــي يتــم معالجتهــا يف رشكات النقــل التكنولوجــي يف فرنســا وإعــداد عطــاء رشكات النقــل التكنولوجــي 	

ــة تنازلية).  (بطريق

· األنشــطة اإللزاميــة لــرشكات نقــل التكنولوجيــا (إدارة ســجالت وثائــق امللكيــة الفكريــة للجامعــات، وبرهنــة مفاهيــم 	

االستثÙرات)

· النتائج الرئيسية: اإلحصاءات وبعض قصص النجاح	

· االرتبــاط املبــارش بالجامعــات عــىل ثــالث محــاور: اإلدارة، والبحــث وفريــق اإلدارة. ويبقــى التحــدي الرئيــيس هــو 	

 .(48 ETP) تغطيــة 6 جامعــات، و 179 وحــدة أبحــاث بعــدد محــدود مــن األيــدي العاملــة

· يف أواخر عام 2015: تم إبرام 600 عقد يف املجال الصناعي، و64 اتفاقية ترخيص، و24 اتفاقية تأسيس. 	

القسم 4 : توصيات: 

عــدم مالءمــة الحجــم للــكل. وهــذا يفــرس الســبب يف إمكانيــة أن يكــون النمــوذج الفرنــيس مصــدراً لإللهــام، وليــس gوذجــاً 

للنســخ أو النقــل. مــع ذلــك (كننــا اســتخالص بعــض الــدروس مــن التجربــة الفرنســية: 

· يحتــاج النقــل التكنولوجــي إىل خطــة اســرتاتيجية البــد مــن مشــاركتها مــع مجالــس إدارات الجامعــات: تحتــاج هــذه 	

الخطــط أن تكــون عــىل رأس أولويــات جــدول أعــÙل الجامعــات. كــÙ يجــب أن ”تــدار بــإدارة املخاطــر“ أكــA مــن 

”إدارة توزيــع املــوارد“ 

· وســائل التمويــل رضوريــة مــن أجــل االســتثÙرات يف إثبــات املفاهيــم يف مرحلــة مــا قبــل التأســيس. يجــب تطبيــق 	

اإلدارة الصارمــة مــن أجــل ضبــط االســتخدام الدقيــق لألمــوال أو املــوارد فيــÙ يتعلــق بالنقــل التكنولوجــي (ال يجــب 

اســتخدامها بغــرض ”البحــث فقــط“). 

· حجــم الدعــم عندمــا نتحــدث عــن إدارة ســجالت وثائــق امللكيــة الفكريــة، حيــث أن دمــج األصــول الناتجــة عــن 	

العديــد مــن املؤسســات األكاد(يــة ذو أهميــة. 

· تســهيل عالقــات الرشاكــة بــÑ الجامعــات والــرشكات بقــدر اإلمــكان. يحتــاج منــح الرتاخيــص والبــدء يف التأســيس إىل 	

التفكــ� العمــيل والتفاعليــة. ويعــد اتخــاذ القــرار نقطــة مهمــة تحتــاج إىل بيئــة مــن امللكيــة املشــرتكة بشــكل عــام، 

· التقييم الدوري ولكن غ� السنوي (كل ثالث سنوات) حيث أن نقل التكنولوجيا يحتاج إىل وقت. 	

قسم 5 : إنشاء الخطط: 

يجمــع النقــل التكنولوجــي يف فرنســا بــÑ الطريقــة التصاعديــة والتنازليــة. حيــث قــررت الحكومــة الفرنســية إنشــاء صنــدوق 

)ويــل خــاص، تقــوم كل مؤسســة لنقــل التكنولوجيــا بتصميمــه وفقــاً ملكاتــب نقــل التكنولوجيــا عــىل املســتوى املحــيل مــن 

ــة  ــة العربي ــة مناســبة إلنشــاء الخطــط باململك ــون هــذه الطريق ــن أن تك ــروض. و(ك ــم العطــاءات والع ــب تقدي خــالل طل

الســعودية. 
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تطوير ا�بداع باستخدام البرامج العامة 

أندرو أ.  تول، دكتوراه في االقتصاد 

منتدى أسبار العاملي 2016 

المجال: الطلب، ا�بداع والسياسة 

7 ديسمرب 2016 

ملخص 

يفــرتض هــذا البحــث أن تنافســية برامــج التمويــل عاليــة التقنيــة التــي ترتكــز عــىل برنامجــÑ ناجحــÑ يف الواليــات املتحــدة 

ســوف تســاعد عــىل تلبيــة األهــداف والتوقعــات املرســومة يف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية للعــام 2030.   حيــث تــم 

ــات  ــا املرشوع ــل تكنولوجي ــج نق ــدة (SBIR) وبرنام ــات املتح ــ�ة يف الوالي ــات الصغ ــر املرشوع ــث تطوي ــج بح ــم برنام تصمي

الصغــ�ة (STTR) ليتــÙىش مــع امليــزات الخاصــة ومراحــل التطويــر التــي تقــود إىل االبتــكار.  يوضــح البحــث أيضــاً كيفيــة 

مالءمــة تلــك الربامــج داخــل إطــار عمل“القــدرة التطويريــة الوطنية“التــي تســتخدم لفهــم األشــياء املعقــدة ومــدى اعتÙدهــا 

عــىل أشــياء أخــرى باإلضافــة إىل الخصائــص الدافعــة ألنظمــة التطويــر.  

 

ــات  ــراءات االخــرتاع والعالم ــب تســجيل ب ــرضورة آراء مكت ــل بال ــف وال )ث ــال هــي آراء املؤل ــا يف هــذا املق ــرب عنه اآلراء املع

ــات املتحــدة.   ــة بالوالي التجاري

11 التحديات .

إنــه وقــت انطالقــة وتحــول اململكــة العربيــة الســعودية وفقــاً لرؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية لعــام 2030، قامــت اململكــة 

ــÙىش مــع مجموعــة مــن األهــداف والتوقعــات الطموحــة عــىل املــدى  ــة تت ــدة للدول ــة مســتقبلية جدي ــي رؤي مؤخــراً بتبن

  .(www. vision2030. gov. sa) الطويــل

هــذه الرؤيــة الشــاملة يــربز فيهــا االعتــÙد عــىل التقــدم يف ثــالث محــاور رئيســية: املجتمــع النابــض بالحيــاة، ازدهــار االقتصــاد، 

ــوح الدولة.   وطم

//:http) 2020 مــن أجــل تحقيــق األهــداف والتوقعــات الــواردة يف الرؤيــة، فقــد تــم تطويــر برنامــج التحــول القومــي لعــام

  .(NTP En. pdf/�les/default/sites/sa .gov .vision2030

مــن املتوقــع أن يوجــه هــذا الربنامــج إجــراءات التخطيــط والتعهــد والدمــج الحكومــي للســ� قدمــاً.  يقــدم برنامــج التحــول 

الحكومــي تحليــل مــؤرشات األداء ونقــاط البــدء األساســية واألهــداف املوضوعــة لعــام 2020 واملعايــ� القياســية باإلضافــة إىل 

املــؤرشات الدوليــة واملحليــة بالنســبة لــكل خطــة اســرتاتيجية ضمــن 24 مؤسســة حكوميــة ســعودية.  تــم تحديــد واعتــÙد 
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مــا يزيــد عــىل 540 مبــادرة للتأســيس مــن خــالل تلــك املؤسســات، مقدمــة تعهــداً بحــوايل 268 بليــون ريــال ســعودي (حــوايل 

71. 5 بليــون دوالر أمريــ2).  

ــاه األوضــح) ســوف يلعــب  ــر (3عن ــة أن التطوي ــة الســعودية 2030 وبرنامــج التحــول القومــي وثيــق الصل يتضــح مــن الرؤي

ــية  ــة والسياس ــب االجتÙعي ــر يف الجوان ــدوث تطوي ــع ح ــن املتوق ــة.  م ــول اململك ــاح تح ــدل ونج ــد مع ــاً يف تحدي دوراً هام

والقانونيــة والثقافيــة واالقتصاديــة.  وســوف أركــز فيــÙ يــيل عــىل الجانــب االقتصــادي وتعريــف التطويــر مثــل عــرض منتجــات 

أو خدمــات جديــدة وعمليــات تصنيــع أو توزيــع جديــدة أو الجوانــب األخــرى التــي تلبــي احتياجــات العمــالء.  

عــىل الرغــم مــن أن التطويــر هــو املحــرك الرئيــيس لتدعيــم النمــو االقتصــادي وتحســÑ جــودة حيــاة اإلنســان، فــإن تشــكيل 

ووضــع سياســات فاعلــة لدعــم التطويــر يعتــرب تحديــاً رئيســياً.  اكتشــف العلــÙء أن التطويــر ينشــأ تراكميــاً وينبثــق عــن اعتÙد 

األشــياء عــىل بعضهــا البعــض والتشــابك الداخــيل والبيئــة املتغــ�ة.  وللمســاعدة يف فهــم هــذه البيئــة قــام فيورمــان (2002) 

ــزات  ــف أن املي ــات نظــر تــرشح كي ــالث وجه ــي عــىل ث ــة“ وهــو اإلطــار املبن ــة الوطني بعــرض إطــار عمل“القــدرة التطويري

والخصائــص املحــددة لبلــد مــا تحــدد ازدهــار التطــور.  وجهــات النظــر هــذه هــي: تطــور األفــكار القياديــة، أنظمــة التطويــر 

القوميــة، العوامــل الدقيقــة املحــددة القتصــاد امليــزة التنافســية القومــي.  

الشــكل 1 يوضــح ارتبــاط وجهــات النظــر الثالثــة.  حيــث أن املربــع األزرق يف األســفل (شــكل 1) يوضح“التطــور العــام للبنيــة 

التحتيــة»، والــذي يجــذب االنتبــاه إىل تطــور األفــكار القياديــة وأنظمــة التطويــر القوميــة.  بالنســبة لتطويــر األفــكار القياديــة 

التــي تعتمــد عــىل نظريــة رومــر (1990) فإنهــا تدعــم النمــو االقتصــادي الناتــج عــن االســتثÙرات املدروســة يف مجــال املعرفــة.  

حصــة االقتصــاد املخصصــة الكتشــاف أفــكار جديــدة تعتــرب ذات أهميــة كبــ�ة وهــذا يوضــح أهميــة التعليــم وإمكانيــة نقــل 

العاملــÑ يف مجــال املعرفــة داخــل ســوق العمــل الخــاص بالبحــث والتطويــر للبلــد.  عــالوة عــىل ذلــك، فــإن معــدل التقــدم 

ــر  ــاً.  البحــث الخــاص بأنظمــة التطوي ــم اكتشــافها فعلي ــي ت ــاً ويعتمــد عــىل مخــزون األفــكار الت التكنولوجــي يكــون تراكمي

ــوة  ــك ق ــرأ نيلســون 2000).  يشــمل ذل ــات (إق ــن والسياس ــة واملتعهدي ــد القومي ــىل املعاه ــرب ع ــدد بشــكل أك ــة يش القومي

 ،Ñء واملهندســÙيــة امللكيــة الفكريــة، التطــور التاريخــي للبحــث والتطويــر الصناعــي، البحــث الجامعــي، وتدريــب العلــÙح

والسياســات الرضيبيــة وهكــذا.  

كــÙ يف أعــىل الشــكل 1 يتضــح البيئــة املتطــورة لالقتصــاد الدقيــق التــي تــربز االرتبــاط واالعتــÙد الشــديد للتطــور عــىل التطــور 

القــوي للبنيــة التحتيــة. “تخصيــص بيئــة محــددة للتطويــر“ يظهــر بشــكل أســايس نتيجــة للعمــل الــذي قــام بــه مايــكل بورتــر 

عــن امليــزة التنافســية القوميــة (بورتــر 1990).  يوضــح الشــكل أربعــة أشــكال هندســية معينــة الشــكل تعتمــد بصــورة متبادلــة 

عــىل مجموعــات صناعيــة1.  الخــط الواصــل بــÑ املجموعــات يبــÑ املجموعــة املتشــابكة املكملــة للتطويــر.  التعريــف املوجــود 

أســفل زوايــا الشــكل املنحــرف يتــم مناقشــته كجــزء مــن الشــكل 2.         

شكل 1: إطار عمل القدرة التطويرية الوطنية
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1 التجمعــات ليســت بالــرضورة أن تكــون تكتــالت جغرافيــة للــرشكات، ولكــن بشــكل أكــA وضوحــاً، رشكات مرتبطــة داخليــاً عــىل أســاس عالقــات العمــل (أفقيــاً أو رأســياً) ور3ــا ال تكــون متقاربــة 

جغرافيــاً.  عــىل ســبيل املثــال: مجموعــة تكنولوجيــا املعلومــات بــدالً مــن صناعــة الكمبيوتــر الشــخيص.  

ــم  ــي تتفاعــل يف نظــام تدعي ــع العوامــل املحــددة الت ــل كل مرب ــة حيــث (ث الشــكل 2 يوضــح شــكل معــÑ ملجموعــة فردي

متبــادل مشــكالً البيئــة التــي تتنافــس فيهــا الــرشكات. مبتدئــÑ مــن أقــىص اليســار، فــإن رشوط العوامــل تشــ� إىل املدخــالت 

 ،Ñاملتاحــة للمؤسســات مثــل العمــل واألرض ورأس املــال الطبيعــي واملــايل. عــىل الرغــم مــن تشــابه وجهتــي النظــر الســابقت

ــىل املســتوى  ــل ع ــن التكت ــدالً م ــددة ب ــة املح ــة وجــودة املدخــالت الخاصــة للمجموع ــىل كمي ــون ع ــا يك ــد هن ــإن التأكي ف

القومــي.  

شكل 2: البيئات االقتصادية الصغ�ة للتطوير

عــىل أقــىص (ــÑ الشــكل 2، ظــروف الطلــب تســتحوذ عــىل تأثــ� الطلــب املحــيل. يتــم التأكيــد بشــدة عىل ميــزة الطلــب املحيل 

 ،Ñاملســتثمرين، والتدابــ� الحكوميــة.  حيــث أن مســتوى تطويــر الرشكــة يكــون حســاس بشــدة للمســتخدم ،Ñاملســتهلك –

ــ� الجــودة والخدمــة. يعتــرب حجــم  بصفــة خاصــة املشــرتين املحنكــÑ ممــن يضغطــون عــىل الــرشكات ملطابقــة أعــىل معاي

 Ñالســوق وعــدد األفــراد املشــرتين داخــل الســوق واملعــدل املتزايــد عــىل الطلــب عوامــل مؤثــرة إيجابيــة عــىل التطويــر يف حــ

أن عــدم التأكــد مــن الطلــب يعيــق عمليــة التطويــر.  

ــÙ هــو  ــة»، ك ــات املرتبطــة والداعم ــة التنافســية. “الصناع ــة والبيئ ــات الرشك ــىل عالق ــالن املحــددان األخــ�ان ع ــز العام يرك

موضــح أســفل الشــكل 2 تســتحوذ عــىل كثافــة وطبيعــة عالقــات الرشكــة الرأســية واألفقيــة. وتعــد هــذه العالقــات قنــوات 

هامــة بالنســبة للمعلومــات الجديــدة حــول التغــ� التكنولوجــي وظــروف الســوق، ور3ــا توفــر دالالت مبكــرة عــن التطــورات 

ــل مــن تكاليــف  ــإن شــبكات االنرتنــت الكثيفــة (كــن أن تقل ــاً ف عــىل املســتوى العاملــي. عندمــا ترتكــز املجموعــات جغرافي

املعامــالت عــن طريــق تدعيــم عالقــات الثقــة، وخفــض تكاليــف النقــل وفــرق العــÙل وهكــذا.  

يف أعــىل الشــكل 2، يتضــح بيئــة الرشكــة والظــروف التنافســية املحليــة. وهــذه هــي البيئــة التــي يتــم فيهــا تحديــد التنافــس 
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الداخــيل مــع أصحــاب املناصــب وأبعــاد املنافســة (مثــل: الســعر، الخدمــة، الجــودة، التكنولوجيــا، وخصائــص املنتــج، إلــخ).  

تشــكل البيئــة املحليــة اســرتاتيجيات اإلدارة، ومواقــف املديريــن واملوظفــÑ ومبــادئ الســلوك والخصائــص التنظيميــة األخــرى. 

وتعــد درجــة املنافســة مهمــة بشــكل خــاص مــن أجــل خلــق ميــزة تنافســية. التنافســية املحليــة القويــة تخلــق ضغطــاً عــىل 

املؤسســات الفرديــة مــن أجــل التحســÑ والتطويــر.  

ويلخص الجدول رقم 1 بعض التحديات الناشئة عن إطار عمل القدرة التطويرية املحلية.  

جدول 1: ملخص التحديات الرئيسية  

تأسيس والحفاظ عىل بنية تحتية للتطوير ذات تصنيف عاملي1

ــات 2 ــة واألوســاط أو البيئ ــة التحتي ــات البني خلــق عالقــات (كــن تدعيمهــا وتحســينها بــÑ مكون
ــر.   الصغــ�ة للتطوي

تحفيز وتشجيع التنافس املحيل بÑ الرشكات 3

تسهيل استجابة الرشكات لرشوط الطلب 4

تشجيع العالقات املتباينة واملتÙثلة إلنشاء بيئات صغ�ة للتطوير5

إنشاء أسواق محلية وخفض الطلب الغ� معروف 6

   

21 املÙرسات العاملية .

مــن املعــروف أن الحكومــات حــول العــا6 كانــت قــد مارســت سياســات بديلــة ال حــرص لهــا بغــرض مجابهــة واحــد أو أكــA مــن 

التحديــات الرئيســية املوضحــة أعــاله. يوضــح بورتــر (1990) التنــوع الكبــ� يف السياســات والظــروف التــي أدت إىل االختالفــات 

يف امليــزة التنافســية املحليــة واألداء اإلبداعــي أو التطويــري (إقــرأ أيضــاً املجلــس القومــي األمريــ2 للبحــث العلمــي، 2007).  

يظهــر بحــث بديــل، ولكــن تــم تقديــم دراســة جيــدة لعــرض خيــارات السياســة وثيقــة الصلــة بالتطويــر يف كتيــب اقتصاديــات 

التطويــر (2010).  يرجــع القــارئ إىل تلــك املصــادر للحصــول عــىل رؤيــة شــاملة حــول املÙرســات العامليــة.  

31 املفهوم املقرتح .

ــر  ــث تطوي ــج بح ــا6، كان برنام ــول الع ــتها ح ــم دراس ــي ت ــاً الت ــA نجاح ــة األك ــة املتنوع ــج العام ــة الربام ــÑ مجموع ــن ب م

ــك  ــت تل ــ�ة (STTR).  قام ــات الصغ ــا املرشوع ــل تكنولوجي ــج نق ــدة (SBIR) وبرنام ــات املتح ــ�ة بالوالي ــات الصغ املرشوع

الربامــج بتقديــم الدعــم لــرشكات معروفــة جــداً يف مرحلــة مبكــرة مــن النمــو والتطــور مثــل جينزيــم، كوالكــوم، وســيÙنتك. 

باإلضافــة لذلــك، تــم اســتخدام واجهــات تلــك الربامــج إلنشــاء برامــج مÙثلــة يف اســرتاليا وفنلنــدا واليابــان والســويد واململكــة 

املتحــدة وأماكــن أخــرى.  

يعتــرب برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات املتحــدة (SBIR) وبرنامــج نقــل تكنولوجيــا املرشوعــات الصغــ�ة 

ــا  ــويق يف مراحله ــر والتس ــث والتطوي ــة والبح ــافات التكنولوجي ــل االكتش ــوم بتموي ــة تق ــة حكومي ــج تكميلي (STTR) برام

ــة االلتــزام  ــة األمريكي ــوكاالت االتحادي املتقدمــة. تعــد تلــك الربامــج برامــج تنافســية “متخصصــة“ تتطلــب مــن الجهــات وال

باألســس املعروفــة يف البحــث والتطويــر باســتخدام جــزء مــن ميزانياتهــا لدعــم تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات املتحدة. 

ــات  ــر املرشوعــات الصغــ�ة بالوالي ــة بتقديــم الدعــم عــن طريــق برنامــج بحــث تطوي قامــت إحــدى عــرش مؤسســة اتحادي

املتحــدة (SBIR) كــÙ قامــت خمــس مؤسســات اتحاديــة بتقديــم الدعــم عــن طريــق برنامــج نقــل تكنولوجيــا املرشوعــات 

الصغــ�ة (STTR). يتــم اســتخدام برنامــج نقــل تكنولوجيــا املرشوعــات الصغــ�ة (STTR) يف عــدد أقــل مــن املؤسســات نظــراً 

الرتفــاع قيمــة مســاهمة املؤسســة االتحاديــة بهــذا الربنامــج حيــث تحتــاج ميزانيــة بحــث وتطويــر صــورة جداريــة خارجيــة 

ــدة  ــات املتح ــ�ة بالوالي ــات الصغ ــر املرشوع ــث تطوي ــج بح ــبة لربنام ــون دوالر بالنس ــل 100 ملي ــون دوالر يف مقاب إىل 1 بلي

ــر  ــر املخصــص لربنامــج بحــث تطوي ــة البحــث والتطوي ــإن الحــد األدx مــن ميزاني ــة 2017، ف (SBIR). بالنســبة للســنة املالي
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املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات املتحــدة (SBIR) 3. %5 يف مقابــل 0. %6 مــن ميزانيــة البحــث والتطويــر مخصصــة لربنامــج 

  .(https://www. sbir. gov)  .(STTR) ــ�ة ــات الصغ ــا املرشوع ــل تكنولوجي نق

اتســم برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات املتحــدة (SBIR) وبرنامــج نقــل تكنولوجيــا املرشوعــات الصغــ�ة 

(STTR) بالالمركزيــة يف العديــد مــن املؤسســات مثــل قســم الزراعــة واملعاهــد الصحيــة الوطنيــة وقســم الدفــاع ومؤسســة 

العلــوم الوطنيــة وغ�هــا مــن املؤسســات، عوضــاً عــن كونهــÙ برامــج مركزيــة منتظمــة يتــم إدارتهــا عــن طريــق كيــان أو جهــة 

حكوميــة محــددة. الكيــان الالمركــزي 3عنــاه الواضــح ينشــأ برامــج هادفــة ذات مجموعــات محــددة موجهــة لقطاعــات معينــة 

ــة  ــق بكيفي ــÙ يتعل ــر في ــي تظه ــات الت ــإن االختالف ــك، ف ــم وهكــذا. عــالوة عــىل ذل ــة والتعلي ــل الزراعــة والصحــة والطاق مث

إنشــاء وإدارة املؤسســات للنســخ الفرديــة لهــذه الربامــج تســمح لكلتــا اإلدارتــÑ بتحديــد املهــام الرئيســية املناســبة باإلضافــة 

إىل القطــاع الخــاص املبتــدئ املعتمــد عــىل طــرح العــروض بشــكل موضوعــي.     

ــات  ــ�ة بالوالي ــات الصغ ــر املرشوع ــج بحــث تطوي ــة تأســيس برنام ــة بالنســبة لكيفي ــة هــي ســمة عام يف حــÑ أن الالمركزي

املتحــدة (SBIR) وبرنامــج نقــل تكنولوجيــا املرشوعــات الصغــ�ة (STTR)، فــإن تلــك الربامــج تختلــف يف اثنــÑ مــن جوانبهــا 

ــر مــن خــالل التعــاون.  ــة التطوي ــا املرشوعــات الصغــ�ة (STTR) لدعــم عملي ــم برنامــج نقــل تكنولوجي ــم تصمي الهامــة.  ت

ــا  ــو م ــج، وه ــودة الربنام ــل ج ــن أج ــح م ــادف للرب ــ� ه ــاً غ ــكاً بحثي ــك رشي ــب أن )تل ــاركة يج ــ�ة املش ــات الصغ املرشوع

ــر  ــث تطوي ــج بح ــاج برنام ــدة (SBIR). أيضــاً، يحت ــات املتح ــ�ة بالوالي ــات الصغ ــر املرشوع ــث تطوي ــج بح ــه برنام ال يحتاج

ــه يف املرشوعــات الصغــ�ة عــىل  ــم تعيين ــذي يت ــذا الباحــث الرئيــيس ال ــات املتحــدة (SBIR) له املرشوعــات الصغــ�ة بالوالي

األقــل بنســبة %51 مــن الوقــت يف حــÑ أن برنامــج نقــل تكنولوجيــا املرشوعــات الصغــ�ة (STTR) ال يفــرض هــذا االلتــزام. 

ــم اســتخدامه  ــذي يت ــيس ال ــات املتحــدة (SBIR) للباحــث الرئي ــ�ة بالوالي ــات الصغ ــر املرشوع ــج بحــث تطوي ــاج برنام احتي

بشــكل رئيــيس يف املرشوعــات الصغــ�ة يضمــن الحــد األدx مــن التــزام تلــك املرشوعــات الصغــ�ة، بشــكل مÙثــل مــن الناحيــة 

الوظيفيــة لــرشوط التكلفــة التــي تقــوم عــىل أســاس املشــاركة واملعروفــة يف العديــد مــن الربامــج الحكوميــة. يعــد نقــص هــذا 

املطلــب هامــاً بالنســبة ملحتــوى برنامــج نقــل تكنولوجيــا املرشوعــات الصغــ�ة (STTR) نظــراً ألنــه يســمح للباحــث الرئيــيس 

ألن يكــون باحثــاً أكاد(يــاً يعمــل بالتعــاون مــع الكيــان الخــاص طــوال الوقــت مــن أجــل االســتفادة.  

واجــه برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات املتحــدة (SBIR) وبرنامــج نقــل تكنولوجيــا املرشوعــات الصغــ�ة 

(STTR)  (عــىل األقــل جزئيــاً) عــدد مــن التحديــات املبينــة يف القســم 1. ويصنــف الشــكل 3 برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات 

ــر  ــة التطوي ــف بيئ ــ�ة (STTR) يف منتص ــات الصغ ــا املرشوع ــل تكنولوجي ــج نق ــدة (SBIR) وبرنام ــات املتح ــ�ة بالوالي الصغ

ــإن  ــزة خاصــة كتجمــع. وعــىل وجــه الخصــوص ف ــا مي ــك الربامــج يعطيه الدقيقــة.  بالرجــوع إىل أن التأســيس الالمركــزي لتل

ــات  ــا املرشوع ــل تكنولوجي ــج نق ــدة (SBIR) وبرنام ــات املتح ــ�ة بالوالي ــات الصغ ــر املرشوع ــث تطوي ــج بح ــزات برنام ممي

الصغــ�ة (STTR) أن لهــا التأثــ�ات اآلتيــة داخــل األوســط الصغــ�ة: 

· ــل 	 ــج نق ــدة (SBIR) وبرنام ــات املتح ــ�ة بالوالي ــات الصغ ــر املرشوع ــث تطوي ــج بح ــق برنام ــة: يخل رشوط فاعل

تكنولوجيــا املرشوعــات الصغــ�ة (STTR) مصــدراً للمخاطــرة بــرأس املــال املضــاف إىل املدخــالت الفاعلــة املتاحــة 

للمؤسســات. طبيعــة املرشوعــات التــي تتناولهــا تلــك الربامــج تنتــج مخرجــات معرفيــة يتــم مشــاركتها مــن خــالل 

املؤ)ــرات، والنــرشات، واملصــادر املعرفيــة األخــرى. وهــذه املخرجــات املعرفيــة تضــاف إىل البنيــة التحتيــة املعلوماتية 

ــال  ــان مصــادر رأس امل ــم واملشــاركة يبني ــإن التعلي ــك، ف ــر.  كذل ــكار املتاحــة للتطوي ــن مخــزون األف ــد م ــÙ تزي ك

البرشيــة، وشــبكات االنرتنــت ويعمــالن عــىل ترابطهــا بشــكل واضــح.  

· يساعد يف تأسيس والحفاظ عىل بنية تحتية للتطوير ذات تصنيف عاملي	

· يساعد يف بناء وتدعيم عالقات جيدة.  	

· بيئــة لتعزيــز التخطيــط والتنافســية: تأســيس كيــان جديــد مــن خــالل برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة 	

ــس  ــز التناف ــن أن يحف ــ�ة (STTR) (ك ــات الصغ ــا املرشوع ــل تكنولوجي ــج نق ــدة (SBIR) وبرنام ــات املتح بالوالي
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داخــل وبــÑ املجموعــات. باإلضافــة إىل إنشــاء مرشوعــات وكيانــات مســتقلة، هــذه الربامــج تشــجع التعــاون واإلدارة 

ــة  ــن كل صناع ــة جــزءاً م ــد كان 3ثاب ــان جدي ــور كي ــر (1990) ظه ــزز التنافســية. الحــظ بورت ــي تع ــة الت األكاد(ي

ناجحــة عامليــاً.  

· املساعدة يف تشجيع التنافسية املحلية بÑ الرشكات.  	

· ــل 	 ــج نق ــدة (SBIR) وبرنام ــات املتح ــ�ة بالوالي ــات الصغ ــر املرشوع ــث تطوي ــج بح ــمح برنام ــب: س ــروف الطل ظ

ــر  ــالل التطوي ــن خ ــيل م ــب املح ــة الطل ــÑ بتلبي ــن أو املقاول ــ�ة (STTR) للمتعهدي ــات الصغ ــا املرشوع تكنولوجي

ــب.  ــة الطل ــل تلبي ــاء بتسلس ــة يف اإلنش ــمحت الالمركزي ــدة.  س ــات جدي ــاء كيان ــجيع إنش ــق تش ــن طري ــك ع وذل

عندمــا يكــون التحفيــز مرتبــط بالهــدف، فــإن املشــرتيات العامــة تخلــق طلبــاً محليــاً وتحــد مــن الطلــب الوهمــي. 

عندمــا يكــون التحفيــز موضوعيــاً فإنــه (كــن توجيــه أفــكار القطــاع الخــاص إىل االحتياجــات التــي 6 يتــم تلبيتهــا 

يف الســوق املحــيل.  

· املساعدة يف تسهيل استجابة الكيانات أو املؤسسات لظروف الطلب.  	

· املساعدة يف إنشاء أسواق محلية والحد من الطلب الوهمي.  	

· الصناعــات وثيقــة الصلــة ودعمهــا: تعظيــم التنافســية بــÑ املؤسســات مــن خــالل برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات 	

ــم  ــز ويدع ــ�ة (STTR) يحف ــات الصغ ــا املرشوع ــل تكنولوجي ــج نق ــدة (SBIR) وبرنام ــات املتح ــ�ة بالوالي الصغ

الــرشكات الجديــدة عــىل العمــل كمــورد لهــا وللصناعــات وثيقــة الصلــة بهــا. عــالوة عــىل ذلــك، فــإن التعــاون يخلــق 

  .Aشــبكات اتصــال أكــ

· تساعد عىل تطوير العالقات املتباينة واملتشابهة.  	

شكل 3: تأث� برنامج بحث تطوير املرشوعات الصغ�ة بالواليات املتحدة (SBIR) وبرنامج نقل تكنولوجيا املرشوعات الصغ�ة 

(STTR) يف بيئات التطوير الصغ�ة

SBIR & STTR برامج

الصناعات وثيقة الصلة ودعمها

الرشوط الفاعلة  (املدخالت)ظروف الطلب

بيئة تعزيز التخطيط والتنافسية
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ــات  ــاً، فــإن خــربة الوالي ــاً وبديهي ــؤ بهــا منطقي ــم مناقشــتها أعــاله (كــن التنب ــدور والتأثــ�ات التــي ت عــىل الرغــم مــن أن ال

ــات  ــم الدراس ــث تدع ــق. حي ــة بالوثائ ــالت املدعوم ــ�ات واملحص ــض التأث ــا بع ــج عنه ــج SBIR & STTR نت ــدة بربام املتح

ــا:  ــم تحقيقه ــي ت ــة الت ــع اآلتي ــة املناف ــة والحكومي األكاد(ي

· ــات 	 ــات الصغــ�ة بالوالي ــر املرشوع ــج بحــث تطوي ــزt (2007) أن برنام ــويل وكزرانت ــادرة: أوضــح ت ــادة روح املب زي

ــكار، بصفــة  ــادرة واالبت ــا املرشوعــات الصغــ�ة (STTR) يحفــز روح املب املتحــدة (SBIR) وبرنامــج نقــل تكنولوجي

ــة.   ــادرة يف األعــÙل األكاد(ي خاصــة املب

· 	  .(NIH (2003. 2009); NASA (2012); USA (2014); Link & Scott (2012 :زيادة فرص التوظيف بشكل أكرب

· 	(Toole & Czranitzki (2007, 2009 :(منح براءات االخرتاع) زيادة االبتكار

· 	 NIH (2003, 2009); NASA (2012); USAF (2014); Link & :(معــدالت التســويق) األداء اإلبداعــي الجيــد

(Ruhm (2009

· 	 Lerner ــاً لـــ ــة: وفق ــات الخاص ــÙل املرشوع ــن رأس ــة م ــة خاص ــل، بصف ــتمرارية التموي ــن اس ــدة م ــم الفائ تعظي

Toole & Turvey (2009 ,(1999)) تــم تحديــد أربعــة تأثــ�ات أو محصــالت لالســتثÙر العــام األســايس الــذي يؤثــر 

يف اتخــاذ القــرار الخــاص 3واصلــة االســتثÙر.  األول هــو أن االســتثÙر العــام يحــل بعــض الطالســم الفنيــة وغمــوض 

الســوق.  الثــاþ هــو أنــه بالنســبة للمرشوعــات التــي تظــل مناســبة، فــإن االســتثÙر العــام يزيــد بشــكل مبــارش مــن 

القيمــة الفعليــة الكليــة لفــرص االســتثÙر كعائــد اجتÙعــي. الثالــث هــو زيــادة عوائــد مســتثمري القطــاع الخــاص 

املســتمرين عــن طريــق زيــادة اســتثÙراتهم بقــوة يف االســتثÙرات العامــة األساســية إىل حــد وجــود عالقــة تكامليــة 

بــÑ تلــك االســتثÙرات الخاصــة والعامــة.  الرابــع هــو أن االســتثÙر العــام ر3ــا يــرسع عمليــات التســويق. إقــرأ أيضــاً 

  .(Link & Ruhm (2009 يف

· ــر 	 ــال: Link & Ruhm (2011)، تقاري ــبكات االتص ــيس ش ــار وتأس ــريف، انتش ــاف املع ــوق باالكتش ــر الس ــدم تأث ع

 (/sbir/step/PGA/org .nationalacademies .sites//:http) متنوعــة مــن لجنــة األبحــاث القوميــة األمريكيــة

يســاهم برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات املتحــدة (SBIR) وبرنامــج نقــل تكنولوجيــا املرشوعــات الصغ�ة 

(STTR) بتصميــم برنامــج ذو ثــالث مراحــل بحيــث تســتطيع هــذه الربامــج املواLــة بــÑ امليــزات الخاصــة ومراحــل التطويــر 

 Ùالتــي تقــود إىل االخــرتاع. ويلعــب هــذا اإلنشــاء متعــدد املراحــل دوراً هامــاً يف حــل الطالســم الفنيــة وغمــوض الســوق فيــ

يتعلــق بالتكنولوجيــات الجديــدة والعمليــات اإلبداعيــة. ويجــب عــىل جميــع املســتخدمÑ البــدء يف عــرض املرحلــة األوىل (1). 

ــة  ــة للمرحل ــدة، بصفــة خاصــة الجــدوى الفني ــار جــدوى الفكــرة الجدي ــة األوىل باختب مــن املتوقــع أن يقــوم مــرشوع املرحل

التكنولوجيــة األوليــة، وتســتمر مــن ســتة إىل أثنــى عــرش شــهراً وتتعــدى جوائزهــا 150. 000 دوالر. ومــن املهــم، أن يســمح 

االعتــدال النســبي لقيمــة الجوائــز بالــدوالر يف املرحلــة األويل بتمويــل عــدد اكــرب مــن مرشوعــات املرحلــة األوىل مــع العلــم 

ــاً األفــكار التــي تــم اإلخفــاق فيهــا قبــل البــدء يف  ــة األوىل بتنحيــة جانب ــأن عــدد منهــا ســوف يخفــق، حيــث تقــوم املرحل ب

االســتثÙرات الهامــة.         

يف حالــة كــون نتائــج دراســة الجــدوى مقبولــة، فإنــه (كــن للمؤسســات اســتخدامها يف املرحلــة الثانيــة بحيــث يســمح ببلــورة 

أفكارهــم يف شــكل تطويــر منتــج.  تصــل قيمــة جائــزة املرحلــة الثانيــة ألكــA مــن 1 مليــون دوالر وتســتمر ملــدة عامــÑ. يف 

النهايــة، يوجــد مرحلــة ثالثــة لربنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات املتحــدة (SBIR).  وهــذه املرحلــة غــ� 

ممولــة ومــن املتوقــع أن تقــوم فيهــا الــرشكات بتســويق اخرتاعاتهــا ومواصلــة االســتثÙر الخــاص.  بالنســبة لهــذا الكيــان، كانــت 

املؤسســات األمريكيــة قــد أضافــت بعــض الربامــج التعليميــة التــي تســاعد املتعهديــن الجــدد (مثــل: العلــÙء الجامعيــÑ الذيــن 

يؤسســون تلــك الكيانــات) يف تأســيس عالقــات صناعيــة ومهــارات عمليــة.  
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41 توصيات: .

اســتناداً إىل األهــداف املذكــورة يف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية لعــام 2030 عــىل املــدى الطويــل وكذلــك إطــار العمــل 

الخــاص بالتطويــر الــذي تــم تقد(ــه أعــاله، فــإن التوصيــة الرئيســية هــي: 

· إنشــاء برامــج )ويــل المركزيــة تســتهدف الكيانــات واملؤسســات الصغــ�ة التــي تعتمــد عــىل برنامــج بحــث تطويــر 	

  .(STTR) وبرنامــج نقــل تكنولوجيــا املرشوعــات الصغــ�ة (SBIR) املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات املتحــدة

مــن املهــم أن نذكــر أن نجــاح برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات املتحــدة (SBIR) وبرنامــج نقــل تكنولوجيا 

املرشوعــات الصغــ�ة (STTR) يعتمــد عــىل بعــض الــرشوط املســبقة املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة واملوجــودة بالفعــل يف الواليــات 

املتحــدة، ولكــن ر3ــا تحتــاج أن يتــم تأسيســها يف اململكــة العربيــة الســعودية. وتشــمل هــذه الــرشوط املســبقة للبنيــة التحتيــة 

مــا يــيل: 

· تســهيل عمليــة تأســيس الكيانــات الجديــدة: يجــب أن يحصــل املتعهــدون أو املقاولــون املحتملــون عــىل املســتندات 	

القانونيــة الخاصــة بتأســيس الرشكــة الجديــدة بتكلفــة بســيطة ومنخفضــة.  ســوف تقلــل األنظمــة الكثــ�ة، وزيــادة 

املســتندات املطلوبــة وارتفــاع الرســوم مــن فهــم الربامــج وتحقيــق املنفعــة.  

· شفافية النظام الرضيبي: يلزم أن يتم دفع الرضائب واألنظمة املحاسبية الرضورية بشفافية وفاعلية.  	

· تقليــل القيــود عــىل حركــة العÙلــة: يجــب أن يحصــل املتعهــدون أو املقاولــون املحتملــون الذيــن قــد يتــم توظيفهــم 	

يف الــرشكات القاLــة عــىل الحقــوق القانونيــة لتأســيس رشكات أو كيانــات جديــدة.  ويتطلــب ذلــك تــوازن للمصالــح.  

· حÙيــة امللكيــة الفكريــة: يســتخدم املتعهــدون يف برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات املتحــدة 	

ــراءات االخــرتاع، وحقــوق النــرش، والعالمــات  ــا املرشوعــات الصغــ�ة (STTR)  ب (SBIR) وبرنامــج نقــل تكنولوجي

التجاريــة واألرسار التجاريــة كجــزء ال يتجــزأ مــن الخطــط االســرتاتيجية ملرشوعاتهــم. ويجــب حÙيــة هــذه الحقــوق 

الخاصــة بامللكيــة الفكريــة كــÙ ال يجــب أن تكــون باهظــة التكلفــة بحيــث (كــن تنفيذهــا.  

51 اإلنشاء: .

كــÙ يف نظــام تشــغيل برنامــج التحــول القومــي 2020، فــإن إنشــاء خطــة برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات 

ــب  ــعودية يج ــة الس ــة العربي ــاص باململك ــ�ة (STTR) الخ ــات الصغ ــا املرشوع ــل تكنولوجي ــج نق ــدة (SBIR) وبرنام املتح

  .gov .sbir .www//:https þــرتو ــع اإللك ــالل املوق ــن خ ــبكة م ــرب الش ــالق ع ــة االنط ــون نقط ــل. وتك ــىل مراح ــتكÙله ع اس

حيــث يســمح هــذا املوقــع اإللكــرتوþ بالوصــول للعديــد مــن املســتندات الحاليــة والســابقة، مــروراً بسياســة التعليــÙت التــي 

تصدرهــا إدارة املرشوعــات الصغــ�ة لربنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة بالواليــات املتحــدة (SBIR) وبرنامــج نقــل 

 :(STTR) ــا املرشوعــات الصغــ�ة تكنولوجي

(SBIR:https://www. sbir. gov/sites/default/�les/sbir_pd_with_1-8-14_amendments_2-24-14. pdf, STTR:://

www. sbir. gov/sites/default/�les/sttr_pd_with_1-8-14_amendments_2-24-14. pdf).  

هذه املستندات توضح الترشيعات الحالية للواليات املتحدة كÙ ترشح كافة جوانب الربامج بدءاً من األهداف وحتى تقييم 

الربنامج.  
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61 املراجع: .
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مؤتمر ”منتدى أسبار الدولي“
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مؤتمر ”منتدى أسبار الدولي“

إستكشاف المعرفة التقنية الناشئة
فابيزو سيساروني

جامعة ميسينا، إيطاليا

it.unime@cesaroni.Fabrizio

خلفية عامة: 

ــارات  ــور املس ــة يف ظه ــا وخاص ــرشكات وgوه ــرتاتيجيات ال ــة إس ــكيل وصياغ ــيس يف تش ــة دور رئي ــات التقني ــب اإلمكاني تلع
التقنيــة والتــي قــد يؤثــر انتشــارها وتخللهــا عــىل العديــد مــن الصناعــات ويؤثــر بشــكل قــوي عــىل تنافســية الــرشكات والــدول 
ــة وgــاذج أساســية  ــل أمثل ــي )ث ــو، والت ــة النان ــة وتقني ــة الحيوي ــل التقني ــر بوضــوح يف مجــاالت مث ــر هــذا األم ــا. ويظه مع

ــة املتناميــة يف عمليــات االبتــكار التقنــي.  للمعرفــة العلمي

ولذلــك فليــس مــن املدهــش أن تجــد العديــد مــن الجهــات (مثــل العلــÙء واملÙرســÑ العمليــÑ وصنــاع السياســات) الذيــن 
يحاولــون إثــارة فهــم كيفيــة خلــق وتغذيــة اإلمكانيــات التقنيــة مــع مــرور الوقــت وذلــك إلتقــان خلــق املعرفــة واالســتثÙر يف 
املجــاالت التقنيــة الناشــئة، والتــي عــادة مــا يتــم تشــخيصها يف شــكل بعمليــة تداخــل وتعقيــد داخــيل. وحيــث أن اإلمكانــات 
التقنيــة تشــكل مــا اكتســبته الــرشكات يف املــايض، مــا قــد تســتفيد منــه املســارات التقنيــة يف املســتقبل، إن تلــك العمليــات 
الديناميكيــة تشــتمل عــىل كيفيــة قيــام الــرشكات باالعتــÙد عــىل أو )ديــد اإلمكانيــات التقنيــة والتــي قــد تؤثــر بدورهــا عــىل 
تطــور املجــاالت التقنيــة بالكامــل. ويف هــذا املشــهد، فــإن االبتــكارات التقنيــة (كــن إدراكهــا عــىل أنهــا تهيئــة معينــة ملعرفــة 
مرمــزة، والتــي تكــون نتــاج عمليــة إعــادة دمــج جديــدة لعنــارص معروفــة مــن املعرفــة (فليمينــج وسونســون 2004) أو إعــادة 

تشــكيل الرتابطــات والعالقــات بــÑ املعــارف (هندرســون وكالرك، 1990). 

ومــن اجــل خلــق معرفــة جديــدة يف مجــاالت تقنيــة ناشــئة، فــإن الــرشكات تجاهــد بشــكل عــام عنــد البحــث عــن إعــادة دمــج 
املعرفــة عــرب الحــدود التقنيــة وبالرغــم مــن ذلــك، إن تلــك الــرشكات التــي )تلــك قواعــد تقنيــة ومعرفيــة (إس & q) عاليــة 
تحــت إمرتهــا مــن املتوقــع منهــا االســتفادة يف إعــادة دمــج املعرفــة عــرب الحــدود التقنيــة، حيــث إنهــا قــد اكتســبت فهــم 
مجــرد أكــA عــن عمليــة حــل املشــكلة التقنية،ومقــدرة اقــوي عــىل اختيــار واســتيعاب املعرفــة التقنيــة مــن مجــاالت أخــرى 
(كــوك _أونتــوع وولنــوف، 1994، 1994. ويف هــذا اإلطــار، فــإن الــرشكات التــي )تلــك قواعــد معرفيــة وتقنيــة عاليــة يف محافــظ 
بــراءات اخرتاعهــا ســوف تتــاح أمامهــا فرصــة أفضــل يف أن تتمكــن مــن تقييــم مــدى مالءمــة املعرفــة التقنيــة التــي تنشــأ مــن 
مجــاالت أخــرى. وعــىل وجــه الخصــوص، فهمهــا للمبــادئ العلميــة العامــة واملجــاالت التقنيــة التــي يجــب أن تســاعدهم يف 

تحيــد وتحليــل وفهــم املعرفــة التقنيــة البعيــدة (كوهــÑ وليفنتــال 1990). 

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن قاعــدة املعرفــة العلميــة للــرشكات (كــن النظــر اليهــا عــىل إنهــا خريطــة لبحــوث تقنيــة، والتــي تعتــرب 
3ثابــة عــرض لخطــة تقنيــة والتــي يتــم بحثهــا (فليمنــج وسنســون 2004؛ أهارونســون وشــيلينج، 2016). وبالرغــم مــن ذلــك 
فــإن إتقــان املعرفــة العلميــة قــد يكــون تحــدي أمــام الــرشكات. فإنهــا تحتــاج إىل إدارة فــرق مؤسســاتية  تضــم باحثــÑ ينتمــون 
ــوث).  ــربات البح ــات ومخت ــل الجامع ــة (مث ــاتية مختلف ــن مؤسس ــدة)، وأماك ــة (ومتباع ــة مختلف ــة وتقني ــاالت معرفي اىل مج
ومنتجــة لذلــك، فــإن االبتــكارات املفاجئــة يف مجــال تقنيــة  ناشــئة تحتــاج بالــرضورة اىل فــرق شــاملة تكــون قــادرة عــىل ربــط 
الطــرق واألســاليب الجديــدة. ويشــارك الباحثــون يف الجامعــات عــىل نطــاق واســع يف تلــك الفــرق ويقومــون بلعــب دور رئيــيس 
ــا مــا تعمــل عــىل دعــم وتعزيــز االســتثÙر الرأســÙيل  يف تعزيــز عمليــات استكشــاف الــرشكات، وقيــادة رشكات مبتكــرة غالب

لالســتفادة مــن النظــرة القيمــة لألطبــاء وكذلــك الدعــم الجامعــي. 

 Ùعيــة، حيثــÙووفقــا لهــذا املنظــور، فــإن عمليــة خلــق املعرفــة يف مجــاالت تقنيــة ناشــئة (كــن إدراكــه عــىل إنــه عمليــة اجت
ال تعمــل الــرشكات 3عــزل ويف بيئــة مغلقــة. بــل إنهــم (يلــون (أو يحتاجــون) إىل العمــل مــن خــالل التعــاون مــع مؤسســات 
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ومنظــÙت (رشكاء، ومختــربات بحثيــة وغالبــا متنافســÑ) ضمــن رشكات كبــ�ة، ومجموعــات تقنيــة، وأنظمــة بيئيــة أو خطــط 
تقنيــة، واالعتــÙد عــىل األســاليب العمليــة يف املجــال التقنــي. 

ويف إطــار هــذا البيئــة املعقــدة، mــة مصدريــن رئيســيÑ للتنــوع موجوديــن وهــÙ، مــن جانــب، مجــاالت تقنيــة مختلفــة (كــن 
تجســيدها يف هيــاكل لخلــق معرفــة. وليــس كــÙ تســمى ســلفا فحســب، نــوع الجهــات املشــاركة يف عمليــات خلــق املعرفــة 
(كــن أن تتغــ�، ولكــن نــوع العالقــة املؤسســة (كــن أيضــا أن تتغــ�. ويف املقابــل، فــإن مســتوى تعقــد املعرفــة والتــي يتــم 
مــن خاللهــا تكملــة املجــاالت التقنيــة الناشــئة بواســطة مســتوى أوســع مــن التداخــل والتشــابك املؤسســاq، والتــي يحتــاج مــن 

الــرشكات إىل الرتويــج لرتتيبــات مؤسســاتية مبتكــرة للتعامــل معهــا. 

ومــن جانــب أخــر، وبعــد االنتهــاء مــن تطويــر حلــول مبتكــرة، فــإن الــرشكات تحتــاج إىل إيجــاد أفضــل ميكانيكيــة اســتغالل 
وذلــك للحصــول (ولــو جــزء عــىل األقــل) مــن اإليــرادات املتحققــة واســرتداد كل االســتثÙرات يف عمليــات اإلبتــكار املعقــدة. 
وكذلــك، يف هــذه الحالــة، وبالرغــم مــن هــذا التنــوع القائــم يف عــدد ونــوع اســرتاتيجيات االســتغالل التــي تــؤدي إىل اختيــار 
ــق  ــات خل ــة عملي ــو أن طبيع ــة ه ــA صل ــدو أك ــذي يب ــك، ال ــن ذل ــال ع ــرشكات. فض ــه ال ــة تواج Lــكلة قا ــل ملش ــل مفض ح
املعرفــة والبدائــل (املوجــودة) يف إســرتاتيجيات االســتغالل ليســت مســتقلة عــن بعضهــا البعــض. وخاصــة الرتتيبــات املؤسســاتية 
والتنظيميــة التــي تشــجع الــرشكات عــىل التعامــل مــع التطويــر التقنــي  الناشــئ فهــو يؤثــر بقــوة عــىل إمكانيــات اســتغاللها 
الالحقــة، حيــث إنهــا ســتحقق قــوة ملكيتهــا الفكريــة والوضــع التنافــيس يف سلســلة قيــم االســتغالل. ويف هــذا املعنــي، (كــن 

أن تصبــح نافــذة لفــرص مؤسســاتية تعتمــد عــىل هيــكل خلــق معرفــة والــذي تعمــل فيــه رشكــة. 

تساعد حالة التقنية املصغرة املذكورة عىل توضيح كيفية عمل هذه امليكانيكية. 

حالة التقنية املصغرة (النانوتكنولوجي)

ونظــراً النتشــار والتطــور الرسيــع للتقنيــة الدقيقــة (النانــو تكنولوجــي) فلقــد أصبحــت معروفــة عــىل إنهــا تقنيــة أساســية 
ــام 2000،  ــذ ع ــا، ومن ــات النمــو فيه ــدول وإمكاني ــرشكات وال ــوي عــىل تنافســية ال ــر بشــكل ق ــي تؤث ــة، والت ــود القادم للعق
ــذا  ــÑ يف ه ــÑ واملختص ــم الباحث ــة لدع ــات تقني ــت سياس ــة، وتبن ــة قومي ــاريع بحثي ــأن مش ــدول بش ــن ال ــد م ــت العدي قام
املجــال (الجامعــات ومراكــز األبحــاث، والــرشكات القاLــة واملشــاريع املشــرتكة الجديــدة) يف ســبيل تطويــر االبتــكارات املرتبطــة 

ــة الدقيقــة.  بالتقني

(كــن التعــرف عــىل ديناميكيــة القطــاع النانــو تقنــي مــن خــالل مالحظــة تطــور نشــاط االمتيــاز مــع مــرور الوقــت. وmــة 
مرحلتــÑ مختلفتــÑ مــن التطــور النانــو تقنــي (كــن معرفتهــÙ. أوال، الفــرتة األوليــة (حتــى 2002) والتــي اتســمت ببــطء النمــو 
يف تطبيقــات بــراءات النانوتكنولوجــي. تعكــس هــذه الفــرتة بشــكل واضــح املرحلــة التمهيديــة ملســار  تقنيــة النانــو مــع قيــام 
املؤسســات األوىل بإجــراء تجــارب عــىل تقنيــة النانــو. وبعــد ذلــك، (منــذ 2003 فصاعــدا)، فــإن عــدد تطبيقــات بــراءات االمتيــاز 
بــدأ يف الزيــادة بشــكل رسيــع، حيــث ظهــر اهتــÙم متــوازي يف هــذا املجــال الخــاص بتقنيــة النانــو. و)ثــل هــذه الفــرتة الثانيــة 
مرحلــة gــو املســار. هــذا ولقــد بلــغ عــدد بــراءات االمتيــاز ألكــA مــن 2.500 تطبيــق يف الســنة خــالل 2012 و2013، ومــازال 

مســتمر يف الزيــادة. 

ــي  ــÑ االســرتاتيجيات الت ــة، وب ــة الدولي ــÑ السياســات التقني ــص ب ــف الخصائ ــاÉ املختل ــد التلق ــد نشــأ التوال ــك، فلق ومــع ذل
 Ñيتعلــق بنــوع الــرشاكات التــي يقيمونهــا مــع املمثلــ Ùإتبعتهــا الــرشكات وذلــك بغــرض تطويــر تطبيقــات تقنيــة النانــو فيــ
 þ(والذيــن هــم إمــا رشكات أو جامعــات)، ودرجــة تنــوع محافــظ بــراءات االخــرتاع املرتبطــة بتقنيــة النانــو (ســيرسو Ñالخارجيــ
ــة ورشكات الصناعــة – الجامعــة،  ــو الجامعي ــة النان ــل الصــÑ لدعــم بحــوث تقني ــال، )ي ــ�ي، 2012). فعــىل ســبيل املث وبيغل
بينــÙ تهــدف اليابــان اىل إظهــار gــوذج موجهــة أكــA نحــو الصناعــة مــن خــالل إدخــال سياســة جانــب الطلــب. (بيغلــ�ي 

ــالءه، 2014).  وزم

بشــكل عــام، فــإن العديــد مــن الــرشكات قــد بــدأ يف االســتثÙر بشــكل مكثــف يف الحصــول عــىل املعــارف واإلمكانيــات املرتبطــة 
ــات اإلدخــال  ــإن عملي ــدا ف ــو. وتحدي ــة النان ــة تقني ــوي يف صناع ــيس ق ــÑ وضــع تناف ــن أجــل تأم ــك م ــو، وذل ــات النان بتقني
املتقدمــة تســتثمر يف تطويــر  نوعــÑ مختلفــÑ مــن اإلمكانيــات، إمكانيــات خلــق شــبكة وعالقــات، مــن جانــب وإمكانيــات 
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إعــادة توحيــد مــن جانــب أخــر. وإن إمكانيــات إعــادة توحيــد الــرشكات مرتبطــة ارتبــاط وثيــق بتطويــر تقنيــات النانــو، حيــث 
أن أغلــب تلــك التقنيــات تكتســب خصائــص فريــدة مــن خــالل دمــج مادتــÑ أو أكــA بخصائــص مختلفــة. mــة مثــال عــام 
عــن ذلــك وهــو األليــاف الزجاجيــة، حيثــÙ يتــم نســج اليــاف دقيقــة مــن الزجــاج ونســجها يف قــÙش مختلــف األنــواع تعمــل 
عــىل التقويــة يف مصفوفــة بالســتيكية أو راتنــج /صمغيــة. ولذلــك، فــإن إمكانيــة إعــادة الدمــج والربــط بــÑ املعرفــة التقنيــة 
ــل مدخــل  ــو و)ث ــة النان ــكارات املرتبطــة بتقني ــر االبت ــر عــىل مقــدرة الــرشكات يف تطوي ــة مــن مصــادر متنوعــة يؤث والعلمي

أســايس للنجــاح يف هــذا املجــال. 

النتائج: 

بشــكل عــام، يوضــح مثــال تقنيــة النانــو بــأن خلــق املعرفــة يف مجــاالت تقنيــة ناشــئة يتوقــف بشــكل رئيــيس عــىل أنظمــة 
االبتــكارات الخاصــة يف املســتوى القومــي، وشــبكات املعرفــة الالحقــة التــي قــد تظهــر نتيجــة اســتثÙرات عامــة ضخمــة. وأن 
تلــك الشــبكات تظهــر درجــة عالــة مــن التخصــص التقنيــة والتــي تكــون موجــودة يف املحتــوى املحــيل، مــع وجــود انفتــاح 
بســيط تجــاه اتفاقيــات تعــاون البحــوث والتطويــر الــدويل. ومــن األهميــة 3ــكان معرفــة أن تخصــص املعرفــة املحليــة يعتمــد 

بشــكل كبــ� عــىل املجــاالت العلميــة القاLــة وروابــط قويــة قليلــه، ومــن ثــم (كــن 

تحديــد عمليــات ربــط وتداخــل بشــكل حــازم. فضــال عــن ذلك، فــإن الالعبــÑ األساســيÑ يف مجــاالت التقنيــة الناشــئة يف كل من 
الجامعــات والكيانــات الكبــ�ة يؤكــدون تواجــد تلــك العمليــات مــن القمــة للقاع والعكــس يف إنتــاج معرفــة النانوتكنولوجي. 

لذلــك يوجــد gوذجــان للتنظيــم كبديلــÑ محتملــÑ، إمــا gــوذج موجــه للصناعــة وأكــA انتشــارا، مــع العديــد من الــرشكات التي 
تقــود النشــاط البحثــي، أو gــوذج موجــه للجامعــة مــع قائــد مركــزي واحــد يف شــبكة املعرفــة املحليــة. وإن هــذا متوافــق مــع 
مــا يســمى افــرتاض مســتأجر الخطــاف (أغــروال وكبــ�ن، 2003، وفيلدمــان 2003)، والتــي تفــرتض مجموعــات عاليــة التنقيــة 
تســتفيد مــن ربــط مؤسســة كبــ�ة رائــدة _ رشكــة كبــ�ة (بيغلــ�ي، ســينيس ماgتــÑ 2012)أو جامعــة (فيلمــدان،2003)- والتي 
تكــون قــادرة عــىل خلــق جهــات طلــب إيجابيــة خارجيــة مــن خــالل جــذب مســتأجرين إضافيــÑ وجلــب معرفــة خارجيــة. 
ولذلــك، فــإن الجهــة التــي تلعــب دور مســتأجر خطــايف يعتــرب  أمــرا حرجــا يف إيجــاد وجــذب جهــات خارجيــة بخطــط معرفيــة 

وذلــك لتحفيــز كل مــن جانبــي العــرض والطلــب لألســواق املحليــة لالبتــكارات. 

ما هي اإلسرتاتيجيات التي (كن إتباعها الستثÙر قيمة التقنيات الناشئة؟ 

إن تحويــل معرفــة تقنيــة وعلميــة جديــدة اىل تطبيقــات ســوقية مجديــة (كــن النظــر اليهــا عــىل إنهــا ميكانيكيــة نقــل تقنيــة 
مــن الجامعــات ومراكــز البحــوث العامــة للســوق. فمــن جانــب، تعتــرب بــراءات االمتيــاز اململوكــة للجامعــات مــن املحتمــل أن 
تكــون صاحبــة امتيــازات قويــة يف بنــاء بلــوكات والتــي تعتــرب مهمــة يف تحويــل التقنيــة الناشــئة تجاريــا. ومــن جانــب أخــر، 

 .Ñملجــاالت التطبيــق وقريبــة مــن احتياجــات املســتخدم Aفــإن أصحــاب الــرباءات اململوكــة للصناعــة موجهــة بشــكل أكــ

ال شــك يف أن هــذا اإلجــراء يخلــق فروقــات عديــدة مــن ناحيــة تطــور تدفــق املعرفــة ونقلهــا، ويف الوقــت الــذي تكــون فيــه 
ابتــكار بــراءات نظريــة، فــإن بــراءات االمتيــاز اململوكــة للجامعــة قــد تكــون حبيســة أو تؤخــر التحســينات الالزمــة ألخــذ مجــال 
ــإن جــذب  ــك، ف ــة إىل ذل ــر وإيسســينب�ج، 1998). باإلضاف ــة (هيل ــه اىل جــدوى تجاري ــة لتحويل ــج مختربي ــن نتائ ــدة م جدي

القيمــة مــن بــراءات االمتيــاز اململوكــة للجامعــة تشــتمل عــىل عمليــة تفاعــل بينيــة بــÑ الجامعــة 

ومراكــز الــرشكات التــي (كــن صياغتهــا يف اتفاقيــات ترخيــص /امتيــاز أو تحالفــات أو مركــز بحــوث للقطــاع العــام والخــاص 
(مايــن وغارنــيس، 2006). وأن عمليــة الرتخيــص املقابلــة أو ترخيــص بــراءات االمتيــاز عــىل أنهــا مجموعــة مــن أطــراف خارجيــة 
(مثــل جÙعــات بــراءات االمتيــاز) تعتــرب وســائل تركــز عملهــا يف تدويــر معوقــات بــراءات االمتيــاز، ولكنهــا تحتــاج اىل تطويــر 

وجــدوى شــبكة عامليــة. 
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ما هي آليات السياسة التي (كن ترويجها وذلك لدعم ديناميكيا شبكة املعرفة عىل طول دورة حياتها؟ 

تقــوم أغلــب الحكومــات بتطويــر تقنيــات ناشــئة مــن خــالل اســتثÙرات جانــب العــرض للرتكيــز عــىل )ويــل البحــوث ودعــم 
التدريــب، ومختــربات عامــة –خاصــة، وبشــكل عــام يف التنفيــذ يف نظــام ابتــكار قومــي معــÑ. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن نشــوء 
أنظمــة ابتــكار قوميــة يحتــاج أيضــا إىل سياســات ابتــكارات جانــب الطلــب أيضــا. تتكــون هــذه املبــادرات يف اللوائــح وعمليــات 
الــرشاء العامــة، وبشــكل أكــA يف إجــراءات أخــرى عامــة تؤيــد نشــوء أســواق رائــدة لالبتــكار أو عــىل األقــل تســهيل ظهورهــا 

يف الجهــد للوصــول اىل شــبكات عامليــة. 

ويف هــذا الخصــوص، فــإن أالســتثÙر يف gــوذج خطــايف قــد يكــون أكــA إنتاجيــة يف البدايــة، ولكنهــا قــد يتســبب يف إحــداث 
طــرق مغلقــه إذا كانــت سياســة التقنيــة ال تقــر كل مرحلــة مــن نظــام االبتــكار القومــي تســاند عمليــات إبتــكار مناســبة والتــي  
تســتهدف اىل تطويــر  إمكانيــات التنســيق والتنــوع التقنــي. ويجــب توجيــه مبــادرات السياســات األخــرى اىل دعــم التعــاون 

واملنافســة يف خطــط معرفــة تقنيــة النانــو واألنظمــة البيئيــة التــي تعمــل عــىل تعزيــز املســارات الثوريــة. 

المراجع: 

· أغروال، إيه. كيه، كوكبورن 	

· اهارونسون، v. إس، وتشيلنيج، إم. إيه. 	

· 	 þبيلج�ي، دي، سيس�و

· بيلجاري 	

· س�وþ إف 	

· كوهÑ، دبلو. إم و ليفنتال	

· فيلدمات 	

· فللمينن إ وسورنسون. 	

· 	 .É .هيلر، إم إيه، إيسينربج أر

· هاندرسون، أر. إم & كالرك 	

· كوك _أونتوه و ولنوف 	

· ماين É، غارنيس 	
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التحول إلى مجتمع المعرفة 

التطور االجتماعي واالقتصادي من خالل االبتكار 

ملخص: 

يتطلــب التحــول إىل مجتمــع املعرفــة تضافــر عــدد مــن اإلجــراءات يف كل مــن جوانــب اإلنتــاج والطلــب بالنســبة لالقتصــاد 

واملجتمــع. ويعــد تشــجيع جانــب اإلنتــاج مثــل برامــج تعزيــز رأس املــال البــرشي مــن خــالل االســتثÙر يف التعليــم واملهــارات 

مــن العنــارص الرضوريــة لتطويــر وgــو االقتصــاد القائــم عــىل املعرفــة، وال يكــون ذلــك كافيــا إال إذا تــم اســتيعاب تلــك املهــارات 

والكفــاءات الزائــدة مــن الســكان يف ســوق العمــل حيــث ســيكون هنــاك تقدمــاً محــدوداً نحــو توظيــف املجتمــع القائــم عــىل 

املعرفــة )امــاً. و(كــن القــول بــأن املجتمــع القائــم عــىل املعرفــة ينتــج وينــرش ويســتخدم املعرفــة مــن أجــل تحســÑ وتطويــر 

املعايــ� املعيشــية وجــودة حيــاة املواطنــÑ بطريقــة (كــن تدعيمهــا. 

ــن  ــة م ــب مجموع ــذا يتطل ــور. وه ــادي املتط ــام االقتص ــتيعابية“ للنظ ــدرة االس ــادة “الق ــىل زي ــب ع ــجيع الطل ــد تش يعتم

اإلجــراءات التــي ســوف ينتــج عنهــا تقدمــاً عــىل املــدى القصــ� واملتوســط والبعيــد مثــل التدخــالت التــي ســوف تحتــاج إىل 

االنضبــاط يف التعامــل مــع التطــور ومقاومــة التغيــ�. إن تطــور النظــام االقتصــادي املتقلــب الجديــد يعتــرب خطــوة رضوريــة 

ــالزم داخــل  ــاء الطلــب ال ــه لبن ــاء اقتصــاد ناجــح قائــم عــىل املعرفــة ولكــن مــن املمكــن أيضــاً أن يوفــر مــالذاً حول نحــو بن

املجتمــع الســكاþ القائــم عــىل املعرفــة. تنفيــذ حملــة تواصــل قويــة لزيــادة التحــول الســكاþ مــن العنــارص الهامــة يف هــذا 

املوضــوع، (كــن جمــع معلومــات الــدروس مــن األماكــن التــي يكــون فيهــا هــذا التحــول إمــا يف طريقــه للحــدوث أو أن يكــون 

قــد حــدث بالفعــل. عــالوة عــىل مــا ســبق، فإنــه مــن الــرضوري رســم اتجــاه وهــدف للتــÙيش مــع البيئــة والثقافــة املحليــة. 

الكثــ� مــن األماكــن حاولــت تبنــي األنشــطة التــي تــم مالحظتهــا فضــالً عــن تطويعهــا إلنشــاء مركزيــة ناجحــة. 

التحديات: 

يف املحيــط الخــاص برؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية لعــام 2030 هنــاك خطــة واضحــة لتطويــر مجتمــع املعرفــة املتغــ� 

املبنــي عــىل تطويــر االقتصــاد القائــم عــىل املعرفــة الحديثــة. إن خطــة التحــول نحــو هــذه الرؤيــة تتمحــور بوضــوح حــول 

اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا واملعايــ� التــي مــن خاللهــا ســوف يتــم الحكــم عــىل الســ� قدمــاً نحــو تلــك الرؤيــة. 

إن تحقيــق رؤيــة 2030 داخــل مجتمــع املعرفــة املتذبــذب يتطلــب ليــس فقــط إجــراءات مؤسســية بإمكانهــا التخطيــط واتخــاذ 

خطــوات مــن أجــل تعديــل مÙرســات بــل أيضــاً تحتــاج إىل تضافــر الجميــع وقــدرة األفــراد واملجتمــع عىل“استيعاب“الوســائل 

الجديــدة للتفكــ�، والعمــل واإلدارة. 

لقــد تــم تنفيــذ الكثــ� بالفعــل وقيــد التنفيــذ فيــÙ يتعلــق بالتعليــم واإلجــراءات مــا مــن شــأنه أن ينقــل االقتصــاد الســعودي 

مــن اقتصــاد يعتمــد عــىل (النفــط) إىل اقتصــاد مبنــي عــىل املعرفــة واالبتــكار. 

ــق  ــÙ يتعل ــذة في ــراءات املتخ ــوح أن اإلج ــÑ بوض ــدويل3 تب ــك ال ــلOECD2 ،1 والبن ــة العم ــن مؤسس ــادرة ع ــات الص الدراس

باإلنتــاج والربامــج املؤسســية ســوف تكــون رضوريــة ولكنهــا ليســت كافيــة لتغيــ� الســلوكيات واملواقــف. يقتــيض األمــر إجــراءاً 

عمليــاً مــن قبــل القاLــÑ عــىل النظــام االقتصــادي الجديــد حيــث انــه مــن الــرضوري أن يكونــوا ملمــÑ بالحالــة اآلنيــة للتطويــر 

القائــم عــىل املعرفــة يف البلــد املنقــول منهــا تلــك املعرفــة والتكيــف مــع ســ� التطــور املحــيل تدريجيــاً، واقتصــاده الســيايس 
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والبيئــة الثقافيــة واالجتÙعيــة الســائدة. 

شكل 1:  مكونات النظام االقتصادي الجديد 

تم تلخيص التحديات الرئيسية املعروفة كÙ ييل: 

· إدراك أن التطويــر باملفهــوم الحــايل ال يقــوم فقــط عــىل البحــث والتطويــر لكنــه (كــن أن ينشــأ عــن أgــاط جديــدة 	

مــن التكنولوجيــات املوجــودة والخدمــة والتطــور املجتمعــي واملؤســيس. 

· التأكيــد عــىل أن تطــور املهــارات يتــالءم مــع اإلبــداع – يجــب أن يتجــاوز التأهيــل ويــدرك الحاجــة لبنــاء قــدرات 	

ــة.  توظــف وتتبنــى املعرفــة املنظمــة إىل معرفــة “ضمنيــة“ وخــربة عملي

· بنــاء قــدرات مؤسســية وتنظيميــة قــادرة عــىل اســتخدام كافــة املحفــزات االقتصاديــة املتاحــة يف االقتصــاد واملجتمــع، 	

مثــل تقبــل مفاهيــم تطويــر متقدمــة. 

· إدراك أهمية الطلب يف التطوير واملستوى الخاص بقدرته االستيعابية. 	

الخبرات: 

 Ñيعــد بنــاء اقتصــاد معــريف أمــرا معقــداً ويتطلــب تضافــر عــدة عوامــل مختلفــة واســتخدام جوانــب اإلنتــاج األويل مثــل تحســ

ــك تشــجيع اإلجــراءات الخاصــة بالطلــب واالســتفادة مــن خــالل  ــم املســتمر، وكذل مســتويات املهــارات واملشــاركة يف التعلي

خلــق ثقافــة تغيــ� وتطويــر مجتمعــات املصلحــة والخــربة. 
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تتطــور القــدرة اإلبداعيــة يف تلــك األماكــن املنفتحــة عــىل األفــكار الجديــدة والتــي لديهــا القــدرة عــىل اســتثÙر تلــك األفــكار. 

تلــك التجمعــات ترتبــط بالقــدرة االســتيعابية يف النظــام االقتصــادي الجديــد. تعتمــد القــدرة االســتيعابية عــىل عوامــل عديــدة 

تشــمل رغبــة القيــادة يف النظــام عــىل االنفتــاح عــىل أفــكار وشــعوب ووســائل جديــدة للعمــل واحتــÙل الفشــل، ولكــن مــن 

األفضــل تعريفهــا عــىل أنهــا: 

«.... قــدرة األفــراد والــرشكات واملؤسســات والكيانــات عــىل إدراك قيمــة املعرفــة الخارجيــة الجديــدة، واســتيعابها وتطبيقهــا 

عــىل األهــداف التجاريــة واالجتÙعيــة». 

تتطلــب االقتصاديــات القاLــة عــىل املعرفــة مفاهيــم جديــدة للتطــور االقتصــادي. حيــث ان القــدرة عــىل إنشــاء فكــرة جديــدة 

كان قــد تــم توظيفهــا يف عمليــة التطويــر منــذ فجــر التاريــخ، هنــاك العديــد مــن التغــ�ات املهمــة التــي وصفهــا ديفيــد و 

فــوراي (2001) عــىل أنهــا تحــوالت )يــز االقتصــاد املعــريف للقــرن الحــادي والعرشيــن.

· ــا 	 ــل أهميته ــاً تق ــها أيض ــىل أساس ــي ع ــة والت ــع املعرف ــاء وتجمي ــها بن ــىل أساس ــم ع ــي ت ــدم الت ــبة التق األول، نس

ــي تتكــون مــن شــبكات االنرتنــت  ــدة أو املجتمعــات الت ــق الحاجــة للمؤسســات الجدي بشــكل مفاجــئ. مــÙ يخل

الخاصــة باألفــراد. شــبكات االتصــال هــذه تقــدم وتنــرش املعرفــة الجديــدة عــرب الحــدود املؤسســية وتخلــق بيئــة 

خصبــة لالبــداع والتطويــر. انتقــال املعرفــة عــرب الحــدود املؤسســية يجعــل منهــا تحديــاً بالنســبة للتطــور االقتصــادي 

التقليــدي فيــÙ يتعلــق باإلنتــاج. 

· ثانيــاً، األهميــة النســبية الدقيقــة التــي ترتكــز عــىل رأس املــال البــرشي بــدالً مــن املــوارد الطبيعيــة الرصفــة أو رأس 	

املــال الطبيعــي تعتــرب أحــد مميــزات اقتصاديــات ومجتمعــات  املعرفــة املتطــورة. العاملــون يف مجــال املعرفــة هــم 

عاملــون متنقلــون حيــث أن الحاجــة إىل جــذب والحفــاظ عــىل ونقــل النواحــي اإلبداعيــة لــرأس املــال البــرشي يف أي 

مــكان تتجــاوز حــدود بيئتهــا الطبيعيــة، وعــىل الرغــم مــن أن كال منهــا قــد يكــون رضوريــاً إذا 6 يكــن كافيــاً لجــذب 

املوهبــة والحفــاظ عليهــا.  

· ثالثــاً، يتزايــد التطــور يف نســبة ومــدى تقــدم املــوارد حيــث يصبــح عملــة إنتاجيــة وميــزة تنافســية يف اقتصــاد العوملــة 	

وثيــق الصلــة. بينــÙ قــد يصبــح عــÙ قريــب هامــاً بالنســبة ألول خاصيتــÑ تحويليتــÑ، مــن املتوقــع بشــدة امتــداد 

سالســل التطــور عامليــاً لذلــك فــإن ســهولة االتصــال 3حــاور التطــور األخــرى تصبــح مصــدر قــوة هــام للتصنيــف. 

ــاً النمــو االقتصــادي مــع الوجــود الــكيل لالنرتنــت والتواصــل الرقمــي أدت إىل  إن تلــك العوامــل التحويليــة التــي تقــود حالي

ــة القاLــة عــىل املعرفــة. فوفقــاً لدراســة  ــات الحديث ــز عــىل التطــور يف االقتصادي تقويــم مفاهيــم التطــور االقتصــادي والرتكي

أجريــت مــن قبــل اللجنــة االقتصاديــة للتطويــر بواشــنطن تــم اســتنتاج تلــك املعــاþ الضمنيــة التــي تحتــاج أن يتــم الرتكيــز 

عليهــا بشــكل جوهــري، حيــث تقــدم بنيــة تحتيــة جذابــة وداعمــة لجــذب والحفــاظ عــىل املتعهديــن املتميزيــن ومرشوعاتهــم. 

لقــد أصبحــت املشــاركة يف التنافــس وبنــاء عالقــات رشاكــة محليــاً وعامليــاً حتميــة مــن اجــل النجــاح. حيــث أصبحــت العالقــات 

هامــة كمــؤرشات ســابقة يف التعامــالت. 

إن التطــور يف حــد ذاتــه ال نهايــة لــه ولكــن يجــب ان يخــدم األهــداف األخــرى مثــل املنتجــات الجديــدة وعمليــات تطويــر 

املرشوعــات أو املصلحــة االجتÙعيــة. 

ــر  ــة التطوي ــا6 إىل أهمي ــول الع ــة ح ــة الحكومي ــر السياس ــ� تقاري ــث تش ــة. حي ــاً للمناقش ــر موضوع ــة التطوي ــد أهمي 6 تع

ــا.  ــتقبيل لبلدانه ــادي املس ــاح االقتص ــبة للنج بالنس

ــر إىل  ــن هــذا التطوي ــد م ــر وجــذب فوائ ــن التطوي ــد م ــف أن التشــجيع يزي ــزال محــل جــدال هــو كي ــذي ال ي املوضــوع ال

االقتصــاد واملجتمــع املحــيل. حتــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة التــي ظلــت لعقــود gوذجــاً للتطويــر االقتصــادي الــذي طاملــا 

حلــم بــه اآلخــرون، كانــت قــد رأت رضورة إعــادة تهيئــة الجهــود مــن أجــل القيــادة التطويريــة املســتقبلية لهــا. 
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ــة  ــدة للقطاعــات املتشــابكة، مــن خــالل الجهــود الصناعي ــغ الجدي ــر املنفتــح إىل مجموعــة مــن األgــاط والصي يقــود التطوي

ــة املشــرتكة.  والدولي

نماذج النجاح: 

بــدأت دراســات النجــاح يف الظهــور يف مناطــق مثــل ســليكون فــايل واماكــن تكنولوجيــة أخــرى يف الواليــات املتحــدة حيــث 

لعبــت العديــد مــن العوامــل خــالف منــح بــراءات االخــرتاع والرتاخيــص دورهــا. 

ــد السياســة  ــة ناجــح، ولكــن مــن الصعــب تحدي ــة ملحــور معرف ــك األصــول الرضوري مــن الســهل نســبياً حســاب وحــرص تل

ــن.  ــي تدعــم النجــاح املتباي واإلجــراءات املتخــذة الت

مــن أجــل النجــاح يف منافســة األماكــن الناجحــة، مــن الــرضوري فهــم ليــس فقــط مــا تحتــوي عليــه تلــك األماكــن بــل أيضــاً 

الطريقــة التــي ترتبــط بهــا تلــك املحتويــات يف وصفــة ناجحــة مــن خــالل أنشــطة النــاس يف هــذا املــكان. إن نســخ املحتويــات 

دون فهــم الطبيعــة االجتÙعيــة للعمليــات هــو طريــق الفشــل. 

ــب ليــس فقــط إدراكاً  ــي عــىل التغــ� يتطل ــز النظــام البيئ ــاع السياســة. إن تحفي ــاً لصن ــر تحدي ــل مفهــوم أنظمــة التطوي (ث

ملصــادر التطــور يف مــكان مــا بــل أيضــاً شــكل التشــابكات يف أماكــن متنوعــة 3ــا يف ذلــك التعليــم واملهــارات ودعــم املرشوعــات 

والتغيــ� يف ثقافــة مواجهــة الخطــر. يف حــÑ أن التطــور البيئــي هــو أســاس النظــام، فهــو ال يكــون نظامــاً داخــل نفســه إال عنــد 

تشــابك العوامــل الفرعيــة بغــرض تشــجيع عمليــة التطــور والهــدف مــن التشــابكات هــي ربــط املــوارد املتعــددة للمعرفــة مــن 

خــالل تدفــق املعلومــات. يوضــح الشــكل 2 أدنــاه تشــابك العنــارص الرضوريــة وتعقيدهــا وارتباطهــا ببعضهــا.

شكل 2: الطبيعة املتشابكة للمشاركة يف تطور النظام االقتصادي. 

تطور النظام االقتصادي – توضيح العالقات الداخلية 

يرســم أنرولــد أربعــة جوانــب مــن جوانــب القصــور يف املنظومــة التــي تحتــاج أن يتــم توجيههــا لزيــادة القــدرة االســتيعابية 

للنظــام املتطــور: 

· نقــص القــدرات (عجــز يف ميزانيــة الرشكــة، مثــل نقــص اســتيعاب مصــادر املعرفــة واملهــارات الخارجيــة عــن طريــق 	
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الــرشكات املحليــة)، 

· القصور أو العجز يف املؤسسات التعليمية (عوائق يف الجامعات، تباينات يف أداء املؤسسات األخرى)، 	

· نقــص يف شــبكات االنرتنــت (مشــكالت الربــط بــÑ عوامــل التطــور أو عــن طريــق العوائــق الناشــئة عــن االعتــÙد 	

عــىل الكيانــات الصناعيــة، املنافســة الشــديدة أو االحتــكار)، 

· ــب املســتهلك أو املواقــف الســلبية 	 ــل نقــص طل ــدة والظــروف الســابقة مث فشــل إطــار العمــل (املÙرســات املفي

ــر).  للمخاط

تتطلب العملية املتشابكة للنظام االقتصادي املتطور أسلوب“املنظومة الكاملة“من أجل النجاح بشكل فعال. 

ا�سلوب: 

قد تكون الطريقة العملية يف معظم املعيقات الهامة للتمكÑ من الس� قدماً والتطوير األسلوب العميل الوحيد. 

التصنيفات املنخفضة للقدرة االستيعابية تحتاج لفحص قضايا مثل: 

· هــل يوجــد عجــز يف إمكانيــات البحــث والتطويــر يف الــرشكات املحليــة؟ يتضــح أن البحــث والتطويــر يلعــب دوراً 	

ــة  ــز عملي ــالل تعزي ــن خ ــك م ــدة وكذل ــارف الجدي ــاج املع ــن خــالل إنت ــتيعابية م ــدرة االس ــادة الق ــاً يف زي مزدوج

ــم.  التعل

· ــد اإلدراك البســيط للتطــور 	 ــا (تحدي ــتغاللها وإدراكه ــم اس ــة 6 يت ــات املحلي ــدى املؤسس ــرص املوجــودة ل هــل الف

املفتــوح كخطــة مــن ناحيــة أو اإلمكانيــات وثيقــة الصلــة بالبحــث الجامعــي مــن ناحيــة أخــرى)؟ يؤثــر املســتوى 

األعــىل للقــدرة االســتيعابية عــىل التوقــع والتكويــن الــذي يســمح للــرشكات واملؤسســات بالتنبــؤ بصــورة أكــA دقــة 

باإلمكانيــات الطبيعيــة والتجاريــة للتطــور التكنولوجــي. وبالتــايل فــإن زيــادة القــدرة االســتيعابية ســوف يؤثــر عــىل 

الرغبــة يف التفــوق. 

· هــل أن الــرشكات واملؤسســات وشــبكات االتصــال التــي تتكامــل فيــÙ بينهــا غــ� مدركــة لقــدرة كل منهــا لآلخــر أو 	

أن هنــاك مــا يعيــق العالقــات اإلنتاجيــة فيــÙ بينهــا؟ يســهل التنــوع املعــريف عمليــة التطــور 3ــا (كــن األفــراد مــن 

خلــق مجموعــات وروابــط جديــدة. 

· 	 Ñهــل يوجــد قصــور يف مبــدأ التنظيــم مــن أجــل التطويــر (مثــل الســلوك الخــاص بتنظيــم املشــاريع)؟ الحــظ كوهــ

ــدة مــن  ــات ومعــارف جدي ــول معلوم ــة لقب ــة ضعيف ــاً ذا إمكاني ــاً منغلق ــج نظام ــة تنت لفنســل14 أن اإلدارة املنغلق

املصــادر الخارجيــة ولذلــك مــن خــالل التعريــف ســوف ينتــج عنــه قــدرة اســتيعابية منخفضــة. عــىل الجانــب اآلخــر 

 Ùفــإن اإلدارة املنفتحــة عــىل اآلخــر تعتــرب البيئــة بشــكل عــام مصــدراً للمعــارف القيمــة التــي يجــب اســتيعابها مــ

ســوف يــؤدي إىل قــدرة اســتيعابية أعــىل. إن هــذا األســلوب “املنفتــح“ يعكــس نــوع الســلوكيات التــي يتــم عرضهــا 

أو تقد(هــا يف بيئــة املرشوعــات الناشــئة وســلوك تنظيــم املشــاريع. 

· هــل أن الوســطاء الفاعلــÑ الذيــن قــد يعملــون كســÙرسة غــ� موجوديــن بــÑ املؤسســات املختلفــة؟ ترتبــط القــدرة 	

ــن  ــا واســتيعابها ع ــدة وقبوله ــارف جدي ــاج مع ــا إنت ــي بإمكانه ــك األســس واإلجــراءات الت ــتيعابية للنظــام بتل االس

طريــق مجموعــة مــن املؤسســات. 

· ــة 	 ــادئ التنظيمي ــن املب ــاً م ــذاq يف أي ــور ال ــلبية؟ إن القص ــة الس ــالق واالعتÙدي ــة باالنغ ــة املحلي ــر البيئ ــل تتأث ه

وقيــادة وإدارة املوقــع أو الكيــان الصناعــي الــذي تتواجــد بــه الــرشكات يف بيئــة مســتقرة يعمــل يف اتجــاه معاكــس 

ــادة القــدرة االســتيعابية  ــإن زي ــة ف ــة املضطرب ــة األمــر إىل الركــود. يف البيئ ــؤدي يف نهاي ــر وســوف ي التجــاه التطوي
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ــاذج  gــدة و ــكار الجدي ــع األف ــع م ــف الرسي ــن التكي ــن م ــاً للتمك ــراً رضوري ــام أم ــرشكات يف النظ ــات وال للمؤسس

ــا.  ــات والتكنولوجي املرشوع

وبتطبيــق هــذه التســاؤالت عــىل البيئــة املحليــة الســعودية، يتضــح أنــه يجــب تشــجيع عــدد مــن الخصائــص الرئيســية للنظــام 

مــن خــالل التدخــالت الداعمــة مــن قبــل املؤسســات العامــة. 

تم تحديد ثالثة مجاالت مختلفة تؤدي إىل إطالق إمكانيات التطوير: 

· القيــادة التــي (كــن أن تعمــل خــارج حــدود املؤسســة التــي تقــوم بــاإلدارة – العمــل بالطريقــة األفقيــة وطريقــة 	

ــه  ــىل أساس ــذي ع ــدأ ال ــي املب ــذه  ه ــة ه ــن الرشاك ــر. إن أماك ــق التطوي ــمح بخل ــذي يس ــلوب ال ــار وباألس االنتش

تقــوم املؤسســات واألفــراد بالتعــاون مــن أجــل التنافــس والتــي مــن املحتمــل أن يكــون لديهــا اإلدارة املناســبة لبنــاء 

وتدعيــم البيئــة التطويريــة. 

· ــادل 	 ــك قــدرة عــىل التب ــراد. يعطــي ذل ــÑ املؤسســات واألف ــق التواصــل ب ــك عــن طري ــادل املعــريف وذل )كــÑ التب

املعــريف مــن شــخص آلخــر كــÙ يعمــل عــىل إنشــاء مجتمــع مــن املبدعــÑ حيــث تتزايــد التبادليــة والثقــة واملصالــح 

الشــخصية املشــرتكة، وإن أســاس النجــاح هــو إنشــاء شــبكات انرتنــت هادفــة تعمــل عــىل تســهيل تلــك املشــاركات 

والعمــل التعــاوþ مــن أجــل املصلحــة العامــة. 

· عمليــة التعليــم التفاعــيل عــن طريــق املجتمــع (التعلــم بالتنفيــذ) ملواجهــة خطــر االعتÙديــة “االنغالق“ إىل أســاليب 	

مبتكــرة وتجريــب واختبــار وســائل جديــدة للعمــل. ويجــب أن يكــون ذلــك مــن خــالل مصــادر متعــددة ومتنوعــة 

إلنشــاء وســيلة (كــن مــن خاللهــا معرفــة املواهــب يف املســتقبل ودفــع الشــباب عــىل املشــاركة يف أنشــطة تنظيــم 

املرشوعات. 

التوصيات (خاص بالسعودية) 

11 ــالل . ــن خ ــاج وم ــب واإلنت ــÑ الطل ــط ب ــق الرب ــن طري ــادي ع ــر االقتص ــام التطوي ــتيعابية لنظ ــدرة االس ــادة الق زي

املؤسســات املتعــددة مثــل اســتخدام سالســل إنتــاج أو تبــادل العاملــÑ أو املوظفــÑ الكتســاب مفاهيــم عمليــة مــن 

الخــربات املختلفــة. مــن الــرضوري اإلدارة مــن خــالل عنــارص مختلفــة داخــل النظــام االقتصــادي وال يجــب أن تتــم 

املوافقــات والتصديقــات مــن أعــىل املســتويات ولكــن يجــب أن يتــم التدعيــم مــن خــالل إنشــاء شــبكات اتصــال 

نوعيــة تتالئــم مــع أســاليب عمليــة التعليــم للمشــاركة وإيجــاد حلــول مشــرتكة تلبــي الطموحــات الخاصــة برؤيــة 

عــام 2030. 

21 بــذل الجهــود مــن أجــل زيــادة التشــارك املعــريف، وكــرس الجمــود عــن طريــق االقتصــاد واملجتمــع (كــن توظيفــه .

بشــكل أفضــل عــن طريــق خلــق مؤسســة متخصصــة يف مجــال التطويــر والتــي يتــم قيــاس مســتوى أدائهــا عــن 

mass-//:http) للتعــاون التكنولوجــي Massachusetts  طريــق زيــادة املشــاركة عــرب املؤسســات املكونــة لهــا. مثــل

ــيس  ــدة أدى تأس ــة املتح ــرت واململك ــا. يف مانشس ــتفادة منه ــن االس ــث (ك institute-innovation/org.tech) حي

عالقــة رشاكــة خاصــة ضمــت أربعــة جامعــات معــاً، وعــرش جهــات ومرشوعــات حكوميــة محليــة إىل زيــادة كبــ�ة يف 

_across_innovation_driving/�les/media_cms/uk.gov.agma.archive//:http) املشــاركة والتعــاون املســتمر

 .(1=static?pdf.pdf_gm

ــة األخــرى،  ــل أيضــاً إىل تعــاون املــدارس واملؤسســات املجتمعي ــة ب ــادرة الهامــة ليــس فقــط إىل رشاكات ثالثي أدت هــذه املب

كــÙ يف املهرجــان الســنوي للعلــوم. (com.manchestersciencefestival.www//:http) الــذي بــدء منــذ عــرشة ســنوات وكان 

بــه مشــاركة واســعة يف أنحــاء املدينــة. إن رعايــة وتعهــد الــرشكات واملؤسســات املحليــة )كــن وصــول أصحــاب األعــÙل إىل 

الشــباب وكذلــك بنــاء مشــاركة معرفيــة وثقــة مــن خــالل املشــاركة الفعالــة. 
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31 ــر . ــة التطوي ــم التفاعــيل عــن طريــق املجتمــع واملرشوعــات مــن املواجهــات األوىل مــع عملي ــد التعلي (كــن أن (ت

واألدوات الجديــدة مثــل مبــادرة Fab Lab. منــذ افتتاحهــا يف 2010 جذبــت مبــادرة Fab Lab يف مدينــة مانشســرت 

 Fab ــة. تعتمــد مبــادرةLإلدارة املرشوعــات القا Ñطلبــة مــدارس إىل أفــراد عاديــ Ñمــا يزيــد عــن 19.000 زائــر، مــا بــ

.fablabaltrincham.www//:http) .Ñوتــم تصميمهــا لتشــجيع الجيــل القــادم مــن املوهوبــ MIT ــوذجg عــىل Lab

SAB- أيضــاً مــن املهــم دعــم املرشوعــات الجديــدة لألفــكار الجديــدة للتطويــر. عــىل غــرار طريقــة ســابك .(uk.co

ــدة مــن خــالل  IC (en/corporate/com.sabic.www//:https) حيــث (كــن دمــج املرشوعــات واملواهــب الجدي

التشــجيع عــىل تطويــر مــا تــم إنتاجــه مــن قبــل رشكات كــربى يف اململكــة املتحــدة “اســلوب قائــم عــىل التحــدي». 

41 ــم الفخــر بالنجــاح وإيجــاد gــاذج . ــك مــن امله ــة. وكذل ــة وهادف ــة متكامل ــل الرســالة بطريق مــن الــرضوري توصي

مناســبة لتقديــم الرســالة خــارج حــدود الرشكــة أو املؤسســة. يجــب تشــجيع وســائل اإلعــالم عــىل إبــراز القصــص 

املتعلقــة بالتقــدم العلمــي املفاجــئ والنجاحــات وكذلــك تغطيــة أحــداث التطويــر لخلــق قصــة كاملــة ومتواصلــة. 

ــال  ــم اكتشــافاتهم القاLــة عــىل املعرفــة. مث ــه مــن املهــم بالنســبة للخــرباء االشــرتاك يف تدعي ــة فإن بطريقــة مÙثل

عــىل ذلــك الربوفيســور بريــن كوكــس يف اململكــة املتحــدة وهــو فيزيــاÉ ولكــن كان أيضــاً عضــواً يف أحــدى فــرق ال 

Pop والــذي أصبــح نجــÙً يف علــم الفلــك والفيزيــاء. هــذا النــوع مــن الشــهرة كان قــد شــجع العديــد مــن الخــرباء 

ــن عــىل  ــة الخاصــة التــي تشــجع اآلخري ــج لعروضهــم التلفزيوني األكاد(يــÑ عــىل اســتخدام وســائل اإلعــالم للرتوي

املشــاركة. 

(توصيات) كيف يتم التأسيس؟ 

إنشــاء صنــدوق )ويــل مــن أجــل التطويــر يقــوم بصفــة خاصــة بتمويــل األنشــطة التــي ســوف تزيــد مــن القــدرة االســتيعابية 

لتطويــر النظــام االقتصــادي كــÙ ذكــر أعــاله. يجــب إيــداع هــذا التمويــل لــدى مؤسســة تطويــر لضــÙن فكــرة االســتمرارية 

وعــدم الجمــود املؤســيس. يجــب إدارة التمويــل بنــاءاً عــىل التنافســية حيــث أنــه ليــس بالــرضورة نجــاح الــكل ولكــن الخــربة 

ألكــA مــن عــرش ســنوات يف أماكــن مثــل مانشســرت واملدينــة التكنولوجيــة يف لنــدن توضــح أن تغــ� الثقافــة (كــن أن يتحقــق 

ــرضوري  ــن ال ــإن م ــك، ف ــع ذل ــات. م ــم املرشوع ــة يف تنظي ــلوكية واملجتمعي ــاركة الس ــة للمش ــادة املصاحب ــق الزي ــن طري ع

ــع وعــا6 متقلــب. عــىل ســبيل  ــة املناســبة مــن أجــل تغــ� رسي ــة لضــÙن الحفــاظ عــىل العالقــات األصلي املراجعــة املتواصل

املثــال، يف اململكــة املتحــدة تحــول التشــديد عــىل زيــادة عــدد الــرشكات الناشــئة يف الوقــت الحــارض إىل برامــج تــم تصميمهــا 

ــة  ــات يف اململك ــي الجامع ــدد خريج ــن أن ع ــم م ــىل الرغ ــه ع ــة، فإن ــة مÙثل ــات. بطريق ــو والثب ــىل النم ــرشكات ع ــم ال لدع

ــة  ــي يف حرك ــم الت ــاً الحــد املســتهدف بنســبة %50، يوجــد تباطــؤ يف النظــام الخــاص بوســائل التعلي املتحــدة يتعــدى حالي

متســارعة مــع املجــاالت التكنولوجيــة، ويتــم حاليــاً تشــجيع الكليــات التكنولوجيــة بالجامعــة التــي لديهــا اتجــاه إىل التعليــم 

القائــم عــىل العمــل. 

يعتــرب تشــجيع زيــادة اإلمكانــات ملواجهــة التحديــات وثيقــة الصلــة بالزيــادة العامــة يف عــدد الســكان وبصفــة خاصــة فئــة 

ــة إىل جــذب نســبة  ــل الصحــة والرفاهي ــات مث ــدف أيضــاً موضوع ــع موضــوع عمــيل جــداً ملناقشــته. ته الشــباب يف املجتم

متباينــة مــن النســاء ولذلــك (كــن أن تكــون دافعــاً مهــÙً فيــÙ يتعلــق بالتنــوع. 

الخاتمة: 

ــة لتأســيس اقتصــاد  ــد ال يدعــم فقــط التأثــ�ات املتنامي إن إنشــاء نظــام اقتصــادي متقلــب جدي

ــاركة  ــتويات املش ــر مس ــة يف تطوي ــوة هام ــون خط ــن أن يك ــاً (ك ــل أيض ــة ب ــىل املعرف ــم ع قائ

ــة.  ــم عــىل املعرف ــل للتطــور قائ ــع قاب ــاء مجتم ــة لبن املطلوب
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دور الجامعة في تطوير النظام االقتصادي
      

توماس بترسون 
الرئيس التنفيذي ونائب رئيس
 جامعة كليفورنيا ، ميرسيد 

ملخص 
يوجــد العديــد مــن األجــزاء يف العمليــات املعقــدة تحتــاج لتطويــر وتوزيــع البضائــع والخدمــات املكملــة للنظــام االقتصــادي 

ــكار الفكــرة  ــدءاً مــن ابت ــاً مــا يطلــق عليهــا النظــام االقتصــادي املتطــور، ب ــات املعقــدة غالب الحديــث املتغــ�. هــذه العملي

وصــوالً إىل تســليم املنتــج الجديــد أو املعالجــة. 

فعــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، األفــكار الناشــئة عــن البحــث الرئيــيس الــذي يتــم إجــراؤه يف الجامعــات البحثيــة األمريكيــة 

يدعــم داLــاً التطــور االقتصــادي النهــاÉ. بشــكل مثــايل فــإن األبحــاث األكاد(يــة األوليــة تســاهم يف ترجمــة األفــكار الناتجــة 

عــن البحــث األســايس إىل منفعــة اقتصاديــة متوقعــة. تبحــث هــذه الورقــة يف عــدد مــن الربامــج املنفــذة مــن قبــل حكومــة 

الواليــات املتحــدة الفيدراليــة  للمســاعدة يف تســهيل تلــك العمليــة. (كــن أن يســاعد تحليــل خصائــص كل برنامــج مــن تلــك 

ــق  ــÙ يتعل ــة الســعودية في ــدة متوقعــة للملكــة العربي ــك الربامــج ذات فائ ــح تل ــأن تصب الربامــج يف رشح االحتــÙل القــوي ب

بجهودهــا لخلــق بدائــل للنفــط كركيــزة لالقتصــاد القومــي. 

مقدمة – التحدي الذي نواجهه  . 1
الواليــات املتحــدة شــأنها شــأن معظــم الــدول األخــرى، الحظــت التغــ� القــوي يف القاعــدة االقتصاديــة األساســية للبلــد منــذ 

عقــود وقــرون والتــي تتطــور مــن مجتمــع زراعــي قــوي إىل مجتمــع قائــم عــىل درجــات أعــىل وأعــىل مــن التشــابك املــايل 

والتقنــي. إن التنميــة االقتصاديــة ملعظــم الــدول تــدار يف جــزء كبــ� منهــا مــن خــالل الوســائل التــي ال (كنهــا فقــط تلبيــة 

إحتياجــات ســكان هــذه الدولــة بــل أيضــاً تلبيــة احتياجــات االقتصــاد العاملــي بطريقــة مÙثلــة. 

وألجــل التأقلــم مــع تلــك التغــ�ات يف جوانــب األســس االقتصاديــة، يجــب تطويــر األفــكار املبتكــرة للمنتجــات والعمليــات. 

تعتــرب عمليــات التصنيــع التــي تقــوم عــىل العمليــات البيئيــة الحيــة وتطــور الرعايــة الصحيــة ومســاهمة العديــد مــن املناطــق 

األخــرى بهــا ولعــب دوراً يف مجتمــع متطــور اقتصاديــاً بشــكل متزايــد مــن الوســائل األكــA فاعليــة إلنتــاج الطاقــة.   

واجهت الواليات املتحدة تحديات كب�ة للحفاظ عىل مشاركتها النسبية للتقدم يف الصناعات 

التكنولوجيــة املتقدمــة عــىل املســتوى العاملــي. شــكل 1 يــرشح بوضــوح ذلــك، منــذ الســنوات األوىل للقــرن الحــايل، قامــت 

الواليــات املتحــدة بــرشاء بضائــع وخدمــات تــم تصنيعهــا بتكنولوجيــا متقدمــة أكــA مــن تلــك التــي صدرتهــا إىل جميــع أنحــاء 

ــع  ــات التصني ــر املنتجــات وعملي ــا (كــن تطوي ــي مــن خالله ــة الوســائل الت ــم أكــA فأكــA معرف ــك كان مــن امله العــا6. لذل

الجديــدة واملتطــورة، والتــي تقــوم عليهــا االقتصاديــات الجديــدة. وتعــد األفــكار واملفاهيــم الناتجــة عــن األبحــاث الرئيســية يف 

القلــب مــن هــذه التطويــرات، حيــث يتــم إجــراء الكثــ� مــن تلــك األبحــاث داخــل املؤسســات األكاد(يــة يف بلدنــا. 
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امليزان التجاري األمري2 يف التكنولوجيا املتقدمة 

 2016 – 1989

تســاهم هــذه األبحــاث بطريقــة أو بأخــرى يف الفهــم املتعمــق للعــا6 الــذي نعيــش فيــه، كل مشــاركة ر3ــا تؤثــر أو ال تؤثــر 

يف اقتصــاد مــا. مؤخــراً، فــإن الكونجــرس األمريــ2 كان قــد أوىل اهتÙمــاً أكــرب للجهــود التــي مــن شــأنها تســهيل بلــورة mــرة 

االســتثÙرات الكبــ�ة يف األبحــاث الرئيســية القوميــة إىل منتجــات وخدمــات وعمليــات تصنيــع ذات فائــدة اقتصاديــة. 

وفقــاً ملــا يشــ� لــه الشــكل 2 و 3 ، فــإن الدعــم الحكومــي للبحــث الجامعــي والتطويــر يــرتاوح تقريبــاً 30 بليــون دوالر ســنوياً. 

الجــزء األكــرب مــن هــذا الدعــم موجــه لصحــة البــرش، ويتــم تطويــره مــن خــالل املعاهــد الصحيــة القوميــة (NIH). بالنســبة 

لباقــي االســتثÙرات، فــإن مــن بــÑ االســتثÙرات األكــA أهميــة بالنســبة للجامعــات، االســتثÙرات يف األبحــاث الرئيســية مــن 

خــالل املؤسســة القوميــة للعلــوم، وبصفــة خاصــة يف املناطــق التــي ليــس لهــا ارتبــاط مبــارش بهــدف مؤسســة معينــة (مثــل 

الطاقــة، والدفــاع ، والزراعــة ... إلــخ). 

يركــز هــذا البحــث عــىل تقديــم رؤيــة توضيحيــة شــاملة لبعــض تلــك الجهــود لرتجمــة نتائــج األبحــاث الرئيســية إىل تطبيقــات 

مفيــدة اقتصاديــاً، مــع الرتكيــز بصفــة خاصــة عــىل مســاهÙت الربامــج التــي يتــم )ويلهــا مــن خــالل املؤسســة القوميــة للعلوم. 

يعــد gــوذج املؤسســة القوميــة للعلــوم أحــد أكــA النــÙذج التــي (كــن لألنظمــة والــدول األخــرى (مثــل اململكــة العربيــة 

الســعودية) تبنيهــا بســهولة نظــراً ألنــه فضــالً عــن كونهــا برامــج يف مؤسســات مثــل معهــد الصحــة القومــي أو يف الطاقــة أو 

ــه (كــن  ــك، فإن ــة أو مــكان عمــل. كذل الدفــاع أو الزراعــة فــإن لهــا رســالة مســتقلة بالنســبة ألي منظمــة أو مؤسســة فردي

إدارتهــا وتطويرهــا بالنســبة ألي مــكان أو منطقــة. 

مــن املناســب أن نســأل مــا هــو الجــزء مــن االســتثÙرات املخصــص للبحــث الرئيــيس مــن قبــل مؤسســات مثــل مؤسســة العلــوم 

ــك، هــل يوجــد  ــارشة. كذل ــة مب ــدة اقتصادي ــع ذات فائ ــات تصني ــؤدي إىل الحصــول عــىل منتجــات أو عملي ــذي ي ــة ال الوطني

برامــج (كــن تأسيســها داخــل وخــارج املؤسســات الحكوميــة مثــل املؤسســة القوميــة للعلــوم بحيــث تســهل بلــورة النجاحــات 

يف بيئــة البحــث العلمــي الرئيــيس إىل مرشوعــات ناجحــة وفــرص اقتصاديــة؟ وأيضــاً، هــل مــن املمكــن نقــل تلــك الربامــج إىل 

اقتصاديــات أخــرى يف بلــدان أخــرى مثــل اململكــة العربيــة الســعودية؟ 

نســتعرض يف هــذا البحــث gــوذج )ثيــيل لربامــج تــم جلبهــا بشــكل أســايس مــن حافظــة املؤسســة القوميــة للعلــوم، التــي 

قامــت بتطويرهــا جزئيــاً عــىل األقــل ملواجهــة التحــدي الخــاص بنقــل أو تحويــل mــرة األبحــاث الرئيســية إىل منتــج أو عمليــات 

تصنيــع لهــا فائــدة اقتصاديــة متوقعــة. 
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شكل 2 : البحث والتطوير الجامعي املمول من قبل مجموعة من املؤسسات الحكومية 

شكل 3 : الدعم الحكومي للبحث والتطوير بالواليات املتحدة 

املÙرسات والوسائل – بناء نظام اقتصادي متطور . 2

يوجــد العديــد مــن األجــزاء يف العمليــات املعقــدة تحتــاج لتطويــر وتوزيــع البضائــع والخدمــات املكملــة للنظــام االقتصــادي 

ــكار الفكــرة  ــدءاً مــن ابت ــاً مــا يطلــق عليهــا النظــام االقتصــادي املتطــور، ب ــات املعقــدة غالب الحديــث املتغــ�. هــذه العملي

وصــوالً إىل تســليم املنتــج الجديــد أو املعالجــة. 

يف محيــط التطويــر وتنظيــم املشــاريع، فــإن املطلــب األســايس للتطويــر ومطــوري األعــÙل هــو الفكــرة اإلبداعيــة. العديــد مــن 

تلــك األفــكار اإلبداعيــة هــي مــن مفاهيــم واكتشــافات الباحثــÑ داخــل مؤسســة التعليــم العــايل األمريكيــة. 
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ــدة،  ــز عــىل االكتشــافات الجدي ــة ترك ــوي لألبحــاث الجامعي ــص النظــام االقتصــادي املتطــور وجــود أســاس ق تتضمــن خصائ

توجههــا يف الغالــب االحتياجــات الصناعيــة. يف هــذا الوســط الجامعــي تشــرتك الكليــة باســتمرار يف التطويــر املتواصــل، بــدءاً 

مــن إجــراء البحــث الرئيــيس الــذي ال يتضمــن أي تطبيقــاً تجاريــاً يذكــر وصــوالً إىل البحــث التطبيقــي الــذي تــم ذكــره ســابقاً، 

ــاك  ــإن هن ــح ف ــادي متطــور ناج ــام اقتص ــن أجــل نظ ــة. م ــه حســب االحتياجــات الصناعي ــب تطويع ــن يف الغال ــذي (ك وال

هــدف رائــع بالتــوازي مــع التطويــر املســتمر وهــو الرتكيــز عــىل األبحــاث التحويليــة. هــذا العمــل مــن شــانه تســهيل نقــل 

التكنولوجيــات مــن الجامعــات إىل مرحلــة التصنيــع، والــذي يكــون نتاجهــا أرسع بكثــ� ومتطــور 3ــا يكفــي. لذلــك، فــإن مــن 

الــرضوري قيــام مؤسســات )ويــل البحــث والتطويــر بتوفــ� الدعــم الــالزم لهــذا النــوع مــن األبحــاث التحويليــة. 

باإلضافــة لذلــك، يجــب أن يكــون هنــاك بيئــة مفتوحــة لالختبــارات العمليــة التــي تســمح للمرشوعــات باملحاولــة والتجريــب 

 Ùور3ــا تفشــل، وكذلــك إعــادة املحاولــة مــن جديــد يف حالــة الفشــل. 3عنــى آخــر، يجــب أن يســمح النظــام االقتصــادي فيــ

ــاك رضورة ألن يكــون منفتحــاً عــىل  ــة، هن ــد. يف النهاي ــة مــن جدي ــر املناســب للمحاول ــة بالتطوي ــق بالفشــل واالحتÙلي يتعل

مصــادر رأســÙل االســتثÙر التــي ســوف تســمح للــرشكات البــدء واالزدهــار. 

بالعــودة إىل مفهــوم البحــث االنتقــايل، فــإن هنــاك العديــد مــن الربامــج التــي تدعــم تلــك األنشــطة. يوجــد داخــل املؤسســة 

القوميــة للعلــوم مــا يزيــد عــىل أثنــى عــرش برنامجــاً مختلفــاً يدعــم بشــكل مبــارش أو غــ� مبــارش البحــث العلمــي التحويــيل، 

ــة.  ــوم والهندس ــال العل ــية يف مج ــاث الرئيس ــم األبح ــو دع ــة وه ــيس للمؤسس ــدف الرئي ــبة لله ــال بالنس ــو الح ــÙ ه ــاً ك )ام

يوضــح الجــدول 1 قاLــة بالربامــج داخــل املؤسســة القوميــة للعلــوم ذات العنــارص الهامــة التــي تركــز عــىل مالLــة او تشــجيع 

البحــث التحويــيل. يوضــح البحــث برامــج معينــة بــيشء مــن التفصيــل، وتشــمل برامــج املراكــز البحثيــة التعاونيــة بالجامعــات 

SBIR/) ــا ــر املرشوعــات الصغــ�ة ونقــل التكنولوجي (IUCRC)، ومراكــز األبحــاث الهندســية (ERC)، وبرنامــج بحــث تطوي

 .(I-CorpsTM) ومؤخــراً برنامــج تطويــر الــرشكات (STTR
· 	 (STC) مراكز العلوم والتكنولوجيا
· 	 (ERC) مراكز األبحاث الهندسية

· 	(MRSEC) مراكز أبحاث املواد الخام واألبحاث الهندسية

· 	(GOALI) املجال األكاد(ي والصناعي Ñالفرص املمنوحة للربط ب
· 	 (I/UCRC) املجال الصناعي والجامعة Ñمراكز األبحاث التعاونية ب

· 	 (PFI) عالقات الرشاكة من أجل التطوير

· 	 (STTR) نقل تكنولوجيا املرشوعات الصغ�ة

· 	(SBIR) أبحاث تطوير املرشوعات الصغ�ة

· 	 (NSEC) مركز علوم القياسات الدقيقة والهندسة

· 	 (NIRT) فرق أبحاث القياسات الدقيقة التخصصية

· 	 (EFRI) تأسيس أماكن البحث والتطوير

· 	 (I-Corps TM) تطوير الرشكات

· 	CISE الربامج الهندسية األخرى وبرامج

جدول 1 : برامج املؤسسة القومية للعلوم املستثمرة يف األبحاث الرئيسية والتحويلية. 

بالنظــر املتعمــق لهــذه الربامــج، نجــد أنهــا )تــد كسلســلة متصلــة مــن اكتشــاف رئيــيس، والتــي تنبثــق مــن حافظــة أو ســجل 

املؤسســة القوميــة للعلــوم، للوصــول إىل التطــور املحتمــل الــذي يــؤدي إىل التســويق. الشــكل 4 يوضــح بيانيــاً هــذه السلســة 

املتصلــة مــن مرحلــة االكتشــاف إىل مرحلــة التســويق وأيــن تقــع هــذه الربامــج يف تلــك السلســة. 
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ــى يف  ــاع حت ــم الدف ــة، قس ــم الطاق ــة، قس ــي للصح ــد القوم ــل املعه ــة مث ــاث التحويلي ــاً األبح ــرى أيض ــات أخ ــم مؤسس تدع

رســالتها املحــددة املوجهــة لتلــك املناطــق. عــىل ســبيل املثــال مراكــز أبحــاث أماكــن الطاقــة التــي تركــز بصفــة خاصــة عــىل 

ــة.  ــا املتعلقــة بالطاق القضاي

فيــÙ يــيل ملخــص لربامــج املؤسســة القوميــة للعلــوم املذكــورة أعــاله والتــي تركــز بشــكل كبــ� عــىل دعــم األبحــاث التحويليــة، 

ــÙذج أو أgــاط إلطــار عمــل  ــزة أساســية يف النظــام االقتصــادي املتطــور. (كــن اســتخدام هــذه الربامــج كن ــي تعــد ركي والت

ــة  ــة العربي ــود اململك ــياً يف جه ــح رئيس ــوف يصب ــذي س ــ�، وال ــوي ومتغ ــور ق ــادي متط ــام اقتص ــم نظ ــذي يدع ــر ال التطوي

ــة القتصــاد النفــط.  ــات بديل الســعودية لتأســيس اقتصادي

 (I/UCRC) املجال الصناعي والجامعة Ñبرنامج مراكز األبحاث التعاونية ب

ــه  ــم )ويل ــذي ت ــÑ املجــال الصناعــي والجامعــة (I/UCRC) يف 1973، وال ــة ب ــز األبحــاث التعاوني ــم تأســيس برنامــج مراك ت
مــن قبــل املؤسســة القوميــة للعلــوم ولكــن يعتمــد بشــكل أســايس عــىل االتحــادات الصناعيــة يف مناطــق معينــة لــكل مــن 
الدعــم املــايل والفنــي. حتــى بعــد 45 عامــاً تقريبــاً مــن وجــوده ال يــزال الربنامــج قويــاً ومنتجــاً. حاليــاً، يوجــد مــا يقــارب 75 
مركــز أبحــاث IUCRC (ــارس نشــاطه، خمســة منهــم لديهــم عالقــات رشاكــة دوليــة. يتــم تطويــر الكثــ� مــن األبحــاث داخــل 
الجامعــات بشــكل فعــيل عــن طريــق أعضــاء االتحــادات الصناعيــة املختلفــة املشــاركة يف كل برنامــج حيــث تشــرتك جميعهــا 

تقريبــاً يف العديــد مــن الجامعــات 3ــا فيهــا تلــك املراكــز ذات عالقــات الرشاكــة الدوليــة. 

 (ERC) مراكز األبحاث الهندسية

ــذي  ــوم وال ــة للعل ــة القومي ــية للمؤسس ــل اإلدارة الهندس ــة داخ ــىل املركزي ــم ع ــرب القائ ــيس األك ــدد املؤس ــج التع ــد برنام يع
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يطلــق عليــه برنامــج مركــز األبحــاث الهندســية. كذلــك يعتــرب برنامجــاً لــه تاريــخ طويــل تــم تأسيســه عــام 1984. حيــث يلقــى 
دعــم فعــيل مــن املؤسســة القوميــة للعلــوم، حاليــاً 2 مليــون دوالر ســنوياً تذهــب لــكل مركــز أبحــاث عامــل. بفضــل القيــام 
3راجعــات دوريــة وســنوية صارمــة وناجحــة اســتمر التمويــل ألكــA مــن 10 ســنوات. بعــد فــرتة العــرش ســنوات توقــف الدعــم 
املبــارش مــن املؤسســة القوميــة للعلــوم. وعــىل الرغــم مــن أن جــزء كبــ� مــن مراكــز األبحــاث الهندســية كان يتــم )ويلهــا مــن 
قبــل املؤسســة القوميــة للعلــوم طــوال مــدة العــرش ســنوات فإنهــا ال تــزال فاعلــة والكثــ� جــداً منهــا قائــم ككيــان ”مركــز“. 

مــن أجــل اســتمرار تلــك املراكــز ”الخارجــة“ أو التــي خرجــت مــن دعــم االتحــادات الصناعيــة، بنفــس طريقــة برنامــج مراكــز 
ــة األخــرى،  ــة إىل الدعــم مــن املؤسســات الحكومي ــÑ املجــال الصناعــي والجامعــة (I/UCRC) باإلضاف ــة ب األبحــاث التعاوني
والواليــات والجهــات املحليــة. طــوال مــدة برنامــج مراكــز األبحــاث الهندســية تــم )ويــل 67 مركــز منهــا مركــزان يعمــالن حاليــاً 
تــم )ويلهــÙ بالتعــاون مــع قســم الطاقــة، ومركــز واحــد تــم تأسيســه عــام 1994 تــم )ويلــه بالتعــاون مــع رشكــة أبحــاث 
ــة  ــاً يف رشاكات أكاد(ي ــة حالي ــز األبحــاث الهندســية التســعة عــرش 19 املمول ــع مراك ــث تســاهم جمي أشــباه املوصــالت. حي
ــات  ــن الدراس ــد م ــل العدي ــم عم ــج، ت ــخ الربنام ــوال تاري ــÑ. ط ــÑ دولي ــم رشكاء أكاد(ي ــاً يض ــا أيض ــد منه ــددة والعدي متع
ــه  ذات التأثــ� االقتصــادي حيــث يوجــد دليــل مبــارش عــىل أن برنامــج مراكــز األبحــاث الهندســية هــو الوحيــد الــذي كان ل
ــذي  ــة األكــA نجاحــاً ال ــرب برنامــج األبحــاث التحويلي ــث يعت ــات املتحــدة. حي ــدوالرات عــىل الوالي ــÑ ال ــاً 3الي ــ�اً اقتصادي تأث
يربــط األبحــاث الرئيســية بالتطــور االقتصــادي املحتمــل. تناولــت دراســة ومناقشــة أجريــت عــن طريــق األكاد(يــات الوطنيــة 
تحليــالً هامــاً عــن كيفيــة إنشــاء وتطويــر تلــك املراكــز  مــن أجــل خدمــة املجتمــع بشــكل أفضــل يف الســنوات القادمــة. تــم 
تطويــر الربنامــج بشــكل عــام بصفــة خاصــة فيــÙ يتعلــق بالــدور الــذي يلعبــه يف إنشــاء عالقــة بــÑ األبحــاث ”الرئيســية“ و ” 
التحويليــة“، وكذلــك فيــÙ يتعلــق بــإدراك أن الحــدود بــÑ تلــك الكيانــات املعروفــة عشــوائية أو نوعيــة. بصفــة خاصــة فــإن 
النظــرة املتفحصــة هــي الفائــدة الكــربى التــي (كــن الحصــول عليهــا عــن طريــق ربــط برنامــج مراكــز األبحــاث الهندســية 

بشــكل مبــارش مــع برنامــج تطويــر الــرشكات املوضــح يف القســم األخــ� مــن هــذا البحــث. 

كجــزء مــن األثــر االقتصــادي 3اليــÑ الــدوالرات لربنامــج مراكــز األبحــاث الهندســية، فــإن هنــاك بعــض الــرؤى املتقدمــة جــداً 
للتطــورات مــن تلــك املراكــز املشــاركة بشــكل مبــارش يف املنتجــات وعمليــات التصنيــع املعروفــة. 

· بحــث لجامعــة كارنيجــي ميلــون حــول تطويــر الطبقــة التحتيــة للنيــكل ألومونيــوم والــذي يعــد عنــرصاً أساســياً يف 	
أجهــزة تخزيــن البيانــات. 

· ــه 	 ــىل أساس ــم ع ــذي يت ــي ال ــر الصناع ــة للقم ــات املوصل ــر التقني ــول تطوي ــد ح ــة ماريالن ــم يف جامع ــث النظ بح
ــت.   ــات االنرتن ــزم نطاق ــول إىل ح الوص

· 	 Ñــ ــار أرتيميزن ــع عق ــح مجــاالً لتصني ــذي فت ــركيل ال ــا ب ــوي يف جامعــة كاليفورني ــع الحي ــرات يف مجــال التصني الطف
ــي.  ــات طبيع ــن نب ــدة م ــة اســتخالص معق ــن خــالل عملي ــط م ــراً فق ــذي كان يف الســابق متوف ــا، وال املضــاد للمالري

· كÙ أدى العمل يف يوماس أمرست إىل تطوير أنظمة إنذار تورنادو التي تنقذ الحياة. 	

 (SBIR/STTR) برنامج بحث تطوير املرشوعات الصغ�ة ونقل التكنولوجيا

ر3ــا ال يوجــد برنامــج مؤسســة حكوميــة آخــر أكــA أهميــة يشــارك يف تطويــر املرشوعــات الجديــدة يف الواليــات املتحــدة ســوى 
برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة ونقــل التكنولوجيــا (SBIR/STTR). تــم تأسيســه عــن طريــق روالنــد تيبتــس عــام 
1982 يف املؤسســة القوميــة للعلــوم، ومنــذ هــذا الوقــت أصبــح جــزءاً مكمــالً ألحــدى عــرش مؤسســة حكوميــة. طــوال تاريــخ 

الربنامــج تــم منــح 40 بليــون دوالر لبحــث املرشوعــات األمريكيــة الصغــ�ة املتزايــدة، ملســاعدتها للبــدء. 

تــم األمــر 3يزانيــات برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة ونقــل التكنولوجيــا (SBIR/STTR) بتفويــض مــن الكونجــرس 
األمريــ2 (عــىل األقــل الحــد األدx املمكــن اســتثÙره) ليكــون جــزءاً محــدداً مــن ميزانيــة البحــث والتطويــر الكليــة للمؤسســات 
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املشــاركة. ليــس غريبــاً أن امليزانيــات األكــرب لهــذا الربنامــج موجــودة يف قســم الدفــاع وقســم الصحــة والخدمــات اإلنســانية 
ــات  ــة للمرشوع ــة خاص ــالت بصف ــتخدام التموي ــم اس ــSBIR/STTR Ñ يت ــن الربنامج ــة). يف هذي ــة القومي ــد الصحي (املعاه
ــل  ــ�ة ونق ــات الصغ ــر املرشوع ــث تطوي ــج بح ــة برنام ــب. ميزاني ــىل الرتتي ــة ع ــة القومي ــي والصح ــاع القوم ــة بالدف املتعلق
التكنولوجيــا (SBIR/STTR) املمولــة مــن املؤسســة القوميــة للعلــوم أقــل مــن %10 مــن إجــÙيل امليزانيــة التــي )ــول بهــا كل 
املؤسســات الحكوميــة. ولكــن حتــى هــذا الدعــم املتواضــع يعتــرب هامــاً الســيÙ وأن املؤسســة القوميــة للعلــوم هــي املؤسســة 
الوحيــدة التــي تقــدم دعــÙً غــ� مرشوطــاً عــىل كــون تطبيــق أو تكنولوجيــا معينــة يلبــي حاجــة يف منطقــة مــا. وذلــك نظــراً 
ألن املؤسســة القوميــة للعلــوم خــالف املؤسســات التــي توجــه رســالة مثــل الطاقــة والدفــاع والصحــة، (كنهــا دعــم املــرشوع 

يف جوانــب تغطــي تقريبــاً كل مجــاالت التكنولوجيــا. 

يركــز برنامــج بحــث تطويــر املرشوعــات الصغــ�ة ونقــل التكنولوجيــا (SBIR/STTR) يف املؤسســة القوميــة للعلــوم بشــكل 
مميــز عــىل الــرشكات الجديــدة. حيــث ال تقــوم املؤسســة القوميــة للعلــوم بــرشاء أي منتــج تنتجــه الرشكــة الجديــدة، و(كنــه 
ــل مــن 5  ــر عــىل إنشــائها أق ــي م ــ�ة، والت ــدات الكب ــ�ة / والعائ ــرشكات ذات املخاطــرة الكب ــ� مــن ال االســتثÙر يف جــزء كب
ســنوات وتوظــف أقــل مــن 10 أفــراد. 3عنــى آخــر، (كنــه االســتثÙر بشــكل مميــز يف الــرشكات املبتدئــة أو الناشــئة فضــالً عــن 

االســتثÙر يف الــرشكات التــي لديهــا منتــج لبيعــه إىل وكالــة )ويــل معينــة. 

رشكات التطوير 

الربنامــج األحــدث ور3ــا الوحيــد الــذي كان عليــه جــدالً كبــ�اً عنــد تشــغيله هــو برنامــج تطويــر الــرشكات. تــم تأسيســه يف 
املؤسســة القوميــة للعلــوم عــام 2011 ، محــاوالً اإلجابــة عــىل هــذا الســؤال الرئيــيس: هــل يــؤدي جــزء مــن االســتثÙر الفعــيل 
يف األبحــاث الرئيســية (أكــA مــن 7 بليــون دوالر أي دور يف حالــة املؤسســة القوميــة للعلــوم) إىل تســويق محتمــل للمنتجــات 

أو عمليــات التصنيــع؟ 

كان الجــدل حــول الربنامــج يف جــزء كبــ� منــه نتيجــة الشــعور القــوي لــدى البعــض يف املؤسســة ومجتمــع البحــث بوجــود داللة 
عــىل أن املؤسســة القوميــة للعلــوم كانــت قــد أخطــأت منــذ البدايــة يف دعــم األبحــاث الرئيســية يف العلــوم والهندســة يف أرجــاء 
البــالد. يف الواقــع، فــإن االســتثÙر األســايس لــرشكات التطويــر وحتــى اليــوم بربنامجهــا املنتــرش كان وال يــزال األكــA تواضعــاً: 30 

مليــون دوالر تــم اســتثÙرها يف 2011 إلطــالق الربنامــج. 

تهتــم الفكــرة العامــة لفريــق تطويــر الــرشكات 3واجهــة هــذا التحــدي ”الفجــوة“ بــÑ األبحــاث الرئيســية واالســتخدام التجاري. 
وال يعتــرب ذلــك بــأي حــال بديــالً عــن االســتثÙر يف رأســÙل املــرشوع، بــل أيضــاً برنامجــاً يطــرح ثالثــة موضوعــات رئيســية. 
األول أنــه يقــدم )ويــل متواضــع ولكــن رسيــع الســتثÙر التطبيــق التجــاري املتوقــع لفكــرة األبحــاث الرئيســية. الثــاþ أنــه يركــز 
عــىل تطويــر وســيلة الفريــق يف اســتثÙر التســويق املتوقــع. وهــذا يؤكــد الحاجــة لقــادة أو مديريــن فنيــÑ وقــادة لتنظيــم 
املشــاريع ومستشــارين يف هــذه العمليــة. وأخــ�اً فــإن أصــل برنامــج رشكات التطويــر هــو منهــج درايس تفصيــيل يجعــل كل 

فريــق يســ� مــن خــالل عمليــات تقييــم هامــة للتســويق املتوقــع للفكــرة. 

ــل املطــور أو املتعهــد ســتيف  ــره مــن قب ــم تطوي ــذي ت ــد ال ــر هــو الوحي ــاره لربنامــج رشكات التطوي ــم اختي ــذي يت املنهــج ال
بالنــك. ويطلــق عليــه ”Lean Launchpad“، حيــث يركــز عــىل املخاطــر املتعلقــة بالتطــور التجــاري ويعتــرب منهجــاً أساســياً 

 .Ñللفريــق حيــث يؤكــد عــىل الحاجــة ملعرفــة نوعيــة قاعــدة عمالئــك املحتملــ

ــت  ــي كان ــوم الت ــة للعل ــة القومي ــن يف املؤسس ــÑ واملطوري ــق الباحث ــيطة 50.000 دوالر لفري ــج البس ــارص الربنام ــدم عن تق
ــو العــروض  ــأq مقدم ــع رضورة أن ي ــوم. م ــة للعل ــدة للتســويق املحتمــل ألبحــاث املؤسســة القومي ــد طــورت فكــرة جدي ق
ــرب أو  ــيس يف املخت ــون بإجــراء البحــث الرئي ــن يقوم ــون الذي ــون (الباحث ــم الباحث ــق، 3ــن فيه ــر كفري لربنامــج رشكات التطوي
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ــج)  ــور الخري ــب أو الدكت ــل الطال ــات (مث ــم املرشوع ــن لتنظي ــل كمديري ــم العم ــن بإمكانه ــج)، واألشــخاص الذي عــىل الربنام
واالستشــاري (الشــخص الــذي عــىل درايــة بالفعــل بالتكنولوجيــا عــىل وجــه الخصــوص و(كنــه تقديــم النصيحــة يف املجــال ذي 
الصلــة). تقــدم املؤسســة القوميــة للعلــوم دعــم متواضــع لفريــق رشكات التطويــر الســتخدامه يف تحديــد إمكانيــة التطبيــق أو 

 .Lean Launchpad ــم تأســيس هــذا الربنامــج عــىل غــرار فكــرة برنامــج االســتخدام التجــاري. ت

وعــىل الرغــم مــن الشــكوك يف بــادئ األمــر، إال أن برنامــج رشكات التطويــر يف املؤسســة القوميــة للعلــوم القــى نجاحــاً عــىل 
نطــاق واســع. واآلن يف عامــه الخامــس، حيــث يقــوم بتمويــل مــا يزيــد عــن 800 فريــق لــرشكات التطويــر التــي تديــر اكــA مــن 
300 رشكــة مدعومــة عــن طريــق االســتثÙرات الخاصــة اإلضافيــة. باإلضافــة لذلــك، فقــد تــم تبنــي الفكــرة حاليــاً مــن قبــل 11 

مؤسســة حكوميــة 3ــا فيهــا معهــد الصحــة القومــي وقســم الدفــاع ووكالــة ناســا وقســم الزراعــة. 

تــم تطويــر ثالثــة عنــارص مــن الربنامــج يف املؤسســة القوميــة للعلــوم مشــتقة مــن أصــل عنــرص واحــد. باإلضافــة إىل برنامــج 
ــة  ــم املؤسس ــث تدع ــخاص، حي ــة أش ــن ثالث ــة م ــرق مكون ــات لف ــم مجموع ــتمر يف دع ــذي يس ــر“ ال ــق رشكات التطوي ”فري
ــات رشكات  ــيل الحتياج ــم املح ــم الدع ــىل تقدي ــادرة ع ــة الق ــر“ يف الجامع ــات رشكات التطوي ــاً ”عالق ــوم حالي ــة للعل القومي
ــم  ــر الدع ــذي يوف ــر“ ال ــع رشكات التطوي ــك ”مواق ــث)، وكذل ــة والبح ــة التحتي ــم، والبني ــر التعلي ــية (تطوي ــر الرئيس التطوي
ملؤسســات أكاد(يــة معينــة، واألدوات الخاصــة بتلــك املؤسســات - عــىل نفقتهــا الخاصــة – لدعــم وتشــجيع الفــرق الجامعيــة 

ــي مــن املحتمــل أن تقــود أفكارهــم إىل التســويق.  الت

أحــد العنــارص الرئيســية كــÙ ذكرنــا ســابقاً هــو االستشــاري. حيــث انــه مــن األفضــل للفــرق معرفــة االستشــاري الخــاص بهــا يف 
مجــال الصناعــة والــذي يعتمــد عــىل الخــربة التــي يحصــل عليهــا مــن خــالل تطويــر أبحاثهــم، تقــوم املؤسســة القوميــة للعلــوم 
ــوون  ــن ين ــة لالستشــاريÑ الذي ــر شــبكة اتصــال محلي ــح واملؤسســات األخــرى لتطوي ــÑ للرب ــع الغــ� هادف أيضــاً بالعمــل م

التطــوع مــن أجــل تقديــم النصيحــة والعمــل مــع فــرق التطويــر الرئيســية التــي ال (كنهــا معرفــة استشــارييها. 

إن الرتكيــز عــىل برنامــج ”مواقــع رشكات التطويــر“ يهــدف إىل التعريــف بجامعــات معينــة لديهــا دليــل واضــح عــىل وجــود 
كيــان للتطويــر أو لتنظيــم املشــاريع، والــذي (كــن بنــاء منظومــة الدعــم عــىل أساســه. (كــن عندئــذ وصــول منظومــة الدعــم 
إىل كليــات وطــالب آخريــن يف تلــك املؤسســة. بهــذه الطريقــة، (كــن تحليــل وســيلة أخــرى ملعرفــة فــرق رشكات التطويــر، 
حيــث تعتمــد طريقــة املؤسســة القوميــة للعلــوم عــىل املراجعــة التــي تعتمــد عــىل الخــربة يف تنظيــم املشــاريع وخــربة تطويــر 

األفــراد يف تلــك الجامعــة. 

ــة،  ــم الدعــم إىل خــارج املؤسســات الفردي ــا تقدي ــر يقصــد به ــة داخــل برنامــج رشكات التطوي ــط“ املحلي ــإن ”الرواب أخــ�اً، ف
للوصــول بــه إىل الجامعــات واملؤسســات األخــرى داخــل النطــاق الجغــرايف املحــيل. يتــم تقديــم برنامــج رشكات التطويــر مــن 
خــالل تلــك الروابــط كــÙ (كــن للمشــاركÑ مــن نفــس املنطقــة املســاهمة بخرباتهــم الخاصــة وعالقتهــم املهنيــة. هــذه القــدرة 
ــات مــن  ــم واســتخدام البيان ــل وتقيي ــك الفــرق عــىل اســتنتاج وتحلي ــاً تســاعد تل ــات محلي عــىل التفاعــل ومشــاركة املعلوم

خرباتهــم الخاصــة ومــن ثــم مشــاركة تلــك املعلومــات لدعــم األنشــطة املؤثــرة يف التطويــر عــىل املســتوى القومــي. 

ــة (  ــة معين ــر ملؤسس ــة البحــث والتطوي ــÙيل ميزاني ــن إج ــداً م ــ�اً ج ــزءاً صغ ــل ج ــذي (ث ــتثÙر ال ــبة لالس ــار ، بالنس باختص
بالنســبة للمؤسســة القوميــة للعلــوم أقــل مــن %1) فإنــه يتــم دعــم تطويــر النظــام االقتصــادي للخطــوة النهائيــة يف العمليــة، 

3عنــى خلــق أو إنشــاء حافــر للبــدء مــن فكــرة جيــدة يتــم ابتكارهــا مــن خــالل بحــث رئيــيس. 
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التوصيات: . 3

الطريقــة املوضحــة يف هــذا البحــث هــي طريقــة مثبتــة لتأســيس نظــام اقتصــادي قــوي متطــور. فهــي تبــدأ بالدعــم الحكومــي 
ــادي يف  ــو االقتص ــور والنم ــاس التط ــرب أس ــذي يعت ــة، وال ــاث التحويلي ــية واألبح ــاث الرئيس ــن األبح ــث يف كل م ــوي للبح الق

املســتقبل. 

ــويق دون  ــة يف التس ــا الرغب ــي لديه ــة الت ــاث الجامعي ــك األبح ــم تل ــذي يدع ــريف ال ــط املع ــم والرب ــج التعلي ــد برنام ــÙ يع ك
الحاجــة إىل خــربة يف تنظيــم املرشوعــات مــن الربامــج األساســية. تشــ� خــربة الواليــات املتحــدة إىل أن الكثــ� جــداً مــن األفــكار 
االبتكاريــة الناتجــة عــن األبحــاث الرئيســية تواجــه صعوبــة يف إيجــاد التطبيــق التجــاري بــدون دعــم تنظيــم املرشوعــات. إن 

توفــ� هــذا الدعــم لتنظيــم املرشوعــات (كــن أيضــاً أن يصبــح عنــرصاً للربامــج التــي تعتمــد عــىل الدعــم الحكومــي. 

ختامــاً، فــإن مــن املهــم توفــر ثقافــة تقبــل الفشــل عــىل أنــه عــادي وأحيانــاً خطــوة رضوريــة نحــو نجــاح اقتصــادي حتمــي 
للــرشكات الناشــئة. يف معظــم الحــاالت يف الواليــات املتحــدة فــإن أقــل مــن %10 مــن املرشوعــات الجديــدة نجحــت بالفعــل، 
ــوا وتأقلمــوا عــىل  ــوا قــد تدرب ــن كان ــن أو مطوري ــل متعهدي ــا مــن قب ــم إداراته ــك املرشوعــات الناجحــة يت ــد مــن تل والعدي

اإلخفــاق باســتمرار. 
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لإلطالع عىل العرض:

http://www.slideshare.net/AsbarWorldForum/ss70461256-
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لإلطالع عىل العرض:

http://www.slideshare.net/AsbarWorldForum/ss70461877-
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لإلطالع عىل العرض:

http://www.slideshare.net/AsbarWorldForum/ss70466764-
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لإلطالع عىل العرض:

http//:www.slideshare.net/AsbarWorldForum/ss70460524-
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لإلطالع عىل العرض:

http://www.slideshare.net/AsbarWorldForum/ss70463879-
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لإلطالع عىل العرض:

http//:www.slideshare.net/AsbarWorldForum/ss70466355-
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لإلطالع عىل العرض:

http//:www.slideshare.net/AsbarWorldForum/ss70463879-
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لإلطالع عىل العرض:

http//:www.slideshare.net/AsbarWorldForum/ss70466846-
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لإلطالع عىل العرض:

http//:www.slideshare.net/AsbarWorldForum/ss70466699-
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لإلطالع عىل العرض:

http//:www.slideshare.net/AsbarWorldForum/ss70466101-
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لإلطالع عىل العرض:

http//:www.slideshare.net/AsbarWorldForum/ss70466526-
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