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مقـــدمة

االبتكار( )innovationهو الطرق �أو الأ�ساليب اجلديدة املختلفة عن الأ�ساليب
التقليدية التي ُت�ستخدم يف عمل �أو يف تطوير الأ�شياء والأفكار .وهو عمليات تعرب عن
التغيريات اجلوهرية يف التفكري� ،أو يف الإنتاج �أو املنتجات� ،أو يف العمليات �أو طرق
و�أ�ساليب الأداء� ،أو يف التنظيمات والهياكل الإدارية .ورمبا تداخلت مع هذا امل�صطلح
م�صطلحات �أخرى كالإبداع ( )creativityواالخرتاع ( .)inventionوغال ًبا ما يكون
الهدف الرئي�س من االبتكار هو التغيري الإيجابي ،وجعل �شيء ما �أو فكرة ما �أو �أ�سلوب
ما �أف�ضل مما هو عليه ،وينبغي �أن تكون هذه الأمور �أف�ضل ب�شكل وا�ضح وملحوظ قبل �أن
ُيطلق عليها �أنها مبت َكرة.
يقود االبتكار يف كثري من املجاالت العلمية واملهنية �إىل زيادة الإنتاجية ،فيكون
م�صد ًرا �أ�سا�س ًيا للإ�سهام يف تنمية الرثوات الوطنية �أو امل�ؤ�س�سية .ويف الغالب ف�إن
«مبتكرين» يكونون روادًا ( )pioneersيف
الأ�شخا�ص الذين ميكن �أن ُتطلق عليهم كلمة
ِ
جمال عملهم �أو �إ�سهاماتهم ،وهذا ينطبق � ً
أي�ضا على امل�ؤ�س�سات الرائدة.
ينتج االبتكار من خالل بذل الوقت واجلهد يف البحث يف فكرة ما� ،أو يف تطوير
الأفكار� ،أو يف ت�سويقها للم�ستفيدين ،وتبد�أ جميع االبتكارات ب�أفكار �إبداعية ،حيث
يحدث االبتكار على هذه الأفكار تغيريات معينة ملمو�سة يف املنتَج .وهكذا فاالبتكار
ِ
هو التطبيقات الناجحة للأفكار الإبداعية يف �أية م�ؤ�س�سة �أو منظمة �أو مرفق .ومن هنا
كاف يف حد ذاته،
يكون الإبداع انطالقة لالبتكار ،فالإبداع �ضروري لالبتكار ولكنه غري ٍ
�إذ ينبغي �أن يتم فح�ص الأفكار وجتريبها على �أر�ض الواقع للتعرف على فعاليتها ،وعلى
العمليات املرتبطة بها ،وطرق �إدارة هذه العمليات ب�أقل تكلفة وجهد .و�إذا كانت الأفكار
الإبداعية تنتج من الأفراد ،ف�إن االبتكار غال ًبا ما ي�أتي من خالل امل�ؤ�س�سات واملنظمات
املحت�ضنة للأفكار الإبداعية .والإبداع لي�س �صفة وراثية ،وال طفرة جينية ،و�إمنا هو نتاج
ِ
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بيئة ت�ؤمن ب�ضرورته وت�شجع عليه وتدعمه ،لي�س يف املرحلة اجلامعية وما بعدها فقط،
و�إمنا قبل ذلك بكثري .وال نبالغ �إذا قلنا �أن ذلك ينبغي �أن يبد�أ يف املرحلة االبتدائية.
العال
فمنذ �ستينيات القرن املا�ضي ُي َن َظم على م�ستوى اململكة املتحدة ما ي�سمى مب�سابقة مِ
ال�صغري .وفيها يتناف�س املبدعون من املراحل االبتدائية واملتو�سطة والثانوية ب�أبحاث
تدعمها الأ�سرة واملدر�سة والإدارة املحلية بكل �أنواع الدعم� ،إذ يعترب اجلميع �أن الفوز يف
هذا امل�سابقة هو �شرف كبري للطالب ولأ�سرته وملدر�سته وللمدينة التي �أ�سهمت يف دعمه.
وحتافظ امل�ؤ�س�سات التعليمية املتميزة على التطوير با�ستمرار من �أجل �أن تتميز
خمرجاتها .وقد متيزت جامعات عاملية يف جمال االبتكار حتى �صار هناك ت�صنيف لهذا
النوع من اجلامعات تقوم به وكالة رويرتز ( ،)Reutersباال�شرتاك مع �شركة كالريفيت
�أناليتيك�س (.)Clarivate Analytics
ومن هذا املنطلق ،جاء هذا الكتاب ليقدم خال�صة عن الأمور التي كانت عام ًال
م�ؤث ًرا يف ت�صنيف اجلامعات بقائمة جامعات االبتكار العاملية ،ومن ثم معرفة كيف
ميكن للجامعات العربية �أن تدخل يف هذه القائمة.
وب�شكل خا�ص يهدف هذا الكتاب �إىل حتقيق الأمور التالية:
1.1التعرف على معاين الإبداع واالبتكار.
2.2التعرف على منهجية ت�صنيف اجلامعات العاملية املتميزة يف جمال االبتكار.
3.3التعرف على اجلامعات العاملية املتميزة وترتيبها عامل ًيا يف جمال االبتكار.
4.4التعرف على اجلامعات الأوروبية املتميزة وترتيبها بالن�سبة جلامعات �أوروبا يف
جمال االبتكار.
5.5التعرف على اجلامعات الآ�سيوية والبا�سيفيكية املتميزة وترتيبها بالن�سبة
جلامعات �آ�سيا والبا�سفيك يف جمال االبتكار.
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6.6درا�سة اجلامعات العاملية الع�شرين الأوىل املتميزة يف جمال االبتكار.
7.7درا�سة بع�ض اجلامعات العاملية الأخرى املتميزة يف جمال االبتكار.
مبتكرة.
8.8العوامل التي ت�ساعد اجلامعات لت�صبح جامعات ِ
 9.9معرفة كيف ميكن لأية جامعة عربية �أن ت�صل �إىل م�ستوى اجلامعات العاملية
املتميزة يف جمال االبتكار.
�إن درا�سة تطور اجلامعات الرائدة يف جماالت التعليم والتعلم ،والبحث واالبتكار،
هي بداية جيدة للتميز ،وينبغي على �أية جامعة �أن ت�ش ّكل طريقها مبفردها بد ًال من
حماكاة اجلامعات الأخرى ،و�أن ت�ستفيد من �أ�ساتذتها ،وطالبها ،وبنيتها التحتية .ويف
الواقع ،ف�إن اجتماع �أ�ساتذة اجلامعة مع طالبهم وج ًها لوجه ،ي�سمح لهم ب�أداء �أمور
فريدة من نوعها ،وي�ساعدهم على االبتكار والإبداع ،مما مي ّكن اجلامعة من �أداء
وظائف حيوية ،من بينها اكت�شاف املعرفة اجلديدة ،والبناء على االكت�شافات ال�سابقة،
وتوجيه اجليل اجلديد .واجلامعة التي تتكيف مع البيئة التناف�سية اجلديدة م�ستندة �إىل
نقاط قوتها واحت�ضان التقنيات احلديثة �سي�صبح لها م�ستقبل م�شرق� ،إذ �إن التكيف مع
اجلديد هو من �سمات اجلامعات الرائدة.
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الجامعات ودورها في التنمية

مقدمة

ت�سعى غالبية الدول منذ �أواخر القرن الع�شرين ،ومنها اململكة العربية ال�سعودية،
للتحول من اقت�صاد يعتمد على مواردها الأولية الطبيعية �إىل اقت�صاد قائم على املعرفة؛
مبا يوفر م�صد ًرا دائ ًما للنمو االقت�صادي ،ومن ثم حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وي�ساعد
على تنويع هيكل االقت�صاد الوطني ،وتعدد م�صادر الدخل والرثوة يف البالدً ،
عو�ضا عن
امل�صادر الأولية ،ممثلة يف النفط اخلام.
وتواجه التنمية االقت�صادية امل�ستدامة يف دول العامل ما تفر�ضه التطورات املعا�صرة
من حتديات ناجتة عن العوملة ،وح ّدة املناف�سة ،وبالتايل ف�إن تنمية االقت�صاد يف هذا
الع�صر �أ�صبحت يف حاجة �إىل الإبداع واالبتكار ،ورفع القدرات التناف�سية لل�صناعات
املتقدمة ،وزيادة كفاءتها ،و�إدارة خماطر اال�ستثمار� ،إ�ضافة �إىل حاجتها �إىل ُمدخالت
املوارد الب�شرية عالية املهارة .وهنا ي�أتي دور اجلامعات كمورد رئي�س مبا متلكه من
قدرات ب�شرية ،وم�ؤ�س�سات بحثية ،قادرة على �إنتاج املعرفة والإبداع واالبتكار ،ممثلة
يف الباحثني واملراكز البحثية ،والأق�سام العلمية� .إذ تع ُد اجلامعات �أحد منابع النمو
االقت�صادي ،وم�صد ًرا لأهم مدخالت العمليات الإنتاجية يف االقت�صاد القائم على
املعرفة يف القرن احلايل ،ومتثل اجلامعات الرائدة جز ًءا �أ�سا�س ًيا يف منظومة �إنتاج
االبتكارات والتقنيات ،ونقلها �إىل قطاعات الأعمال واملجتمع (.)1
ُيعرف هذا الع�صر ،كما هو معلوم ،ب�أنه ع�صر املعلومات واملعرفة ،بنا ًء على اعتماده
على البحث العلمي والإبداع واالبتكار ،وهو ع�صر قام على ما حتقق من �إجنازات يف
الثورة ال�صناعية ،وما تالها من ثورة يف املعلومات واالت�صاالت.
وقد �أدت ثورة املعلومات واالت�صاالت ،مدعومة بتزايد جهود البحث العلمي
و�إجنازاته� ،إىل ت�ضاعف وتن ّوع املعرفة العلمية والتقنية ،كما �أظهر االنفتاح العاملي
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1
التو�صل �إليه من ابتكارات
والتطور الكبري يف و�سائل التنقل واالت�صاالت� ،إىل �أن ما يتم ّ
و�إجنازات واخرتاعات ،لي�س نهاية املطاف ،بل يتح ّول و ُيرتجم �إىل املجال العملي
أرباحا قيا�سي ًة .و�أدى هذا �إىل التح ّول �إىل
التطبيقي التجاري؛ حمق ًقا
ٍ
مردودات و� ً
اقت�صاديات املعرفة كنتيجة طبيعية للتح ّول الف ّعال �إىل جمتمعات املعرفة يف العديد من
الدول.
وتهتم كل دولة بالتنقيب عن مواردها الطبيعية وتطوير �إمكاناتها وقدراتها .وتفيد
الدرا�سات احلديثة �أن �أغنى املوارد التي مل ت�ستغل يف منطقتنا العربية ،وبخا�صة يف
القرنني الأخريين ،هي قدرة العقل الب�شري .ولكن بالرغم من �أن الدول ال�صناعية
الكربى �سبقتنا ب�أكرث من قرن يف النه�ضة التقنية ،ف�إن م�سرية نه�ضة التفكري احلديثة
مل تبد�أ �إال يف العقود الأخرية من القرن الع�شرين ،مما يعطي �أم ًال يف اللحاق بالركب،
ب�شرط املبادرة بخو�ض هذا املجال بالعزمية والر�ؤية واال�سرتاتيجية الالزمة.
والتفكري هو الوظيفة الرئي�سة التي متيز الإن�سان عن باقي الكائنات ،وهو عملية
عقلية م�ستمرة ذات قيمة ،تتم من �أجل حتقيق هدف ما ،وقد يتمثل هذا الهدف يف ٍّ
حل
مل�شكلة �أو توليد لفكرة م�ؤثرة للو�صول �إىل الهدف الرئي�س ،وهو االنتقال من و�ضع �إىل
و�ضع �أف�ضل (.)1
�إن الدار�س �أو املت�أمل لدول العامل يجد �أن �أكرث الأوجه مدعاة للمقارنة ترت ّكز فيما
نطلق عليه :دول متقدمة ودول نامية ،دول غن ّية ودول فقرية ،دول العامل الأول ودول
العامل الثالث .ويركز بع�ض الباحثني على معايري ،مثل :م�ستوى دخل الفرد ،وتوافر
املوارد ،وال�صناعة ،والتطوير التقني ،وغريها .ويف الواقع متثل هذه املعايري جز ًءا من
املتطلبات الالزمة لتح ّول املجتمعات �أو الدول من دول فقرية �إىل دول غنية� ،أو من دول
نامية �إىل �آخذة يف التقدم ،وت�سري على الطريق ال�صحيح� .إن الأ�سا�س هو قدرة الدول
على جتاوز فجوة املعرفة ( ،)knowledge gapودون جتاوز هذه الفجوة ال ميكن لدول
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العامل الثالث �أو الدول التي تهدف �إىل التح ّول نحو جمتمعات واقت�صاديات املعرفة �أن
تنتقل لتن�ضم �إىل الدول التي تتجه نحو م�صاف الدول املتقدمة (.)1
ويف �ضوء ذلك ،ف�إن تقلي�ص �أو ردم فجوة املعرفة هو البوابة الرئي�سة لالنتقال من
حالة التخ ّلف �إىل حالة التقدم� ،سواء �أكنا نتحدث عن التخ ّلف االقت�صادي �أم العلمي
�أم احل�ضاري بوجه عام .مع الأخذ يف االعتبار �أن ثروات الأمم مل تعد ترتكز فقط يف
أرا�ض و�إمكانات طبيعية ،و�إمنا ثروة الأمم هي ثروة
اخلامات والرثوات الطبيعية من � ٍ
يف�سر كيف �أن بلدا ًنا فقرية يف مواردها الطبيعية ،مثل اليابان و�سوي�سرا
املعرفة .وهذا ّ
والدمنارك و�سنغافورة� ،أ�صبحت غنية ب�سبب مواردها املعرفية ،فهذه الدول �صارت من
�أغنى دول العامل ،والأعلى من حيث ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ،يف حني
�أن دو ًال من �أغنى الدول يف امل�صادر الطبيعية ،مثل رو�سيا والربازيل ،هي من الدول ذات
الدخل الفردي املحدود مقارنة بغريها من الدول الكربى (.)1
و�إذا كان التفكري يتم على امل�ستوى الفردي �أو ًال ،ف�إن دوره يتعاظم يف خمتلف
امل�ؤ�س�سات والدول على امل�ستوى الفردي �أو اجلمعي �أو امل�ؤ�س�سي ،ويكون �أحد العنا�صر
احليوية امل�ضافة للقيمة ،والتي ت�ؤدي �إىل حتقيق التم ّيز والتف ّوق ،ويقود �إىل الريادة
والتناف�سية .فاملعرفة والتفكري هما الأداتان الرئي�ستان للإبداع ،نظ ًرا ملا ميكن �أن
ي�سهما به يف االرتقاء امل�ستمر بكفاءة امل�ؤ�س�سات والدول .واملعرفة ر�أ�سمال فكري
( )intellectual capitalميثل نواجت فكر وعمل نخبة من العاملني الذين لديهم قدرات
معرفية وتنظيمية لإنتاج الأفكار اجلديدة وتطويرها ،ويتعلمون ب�شكل م�ستمر كيف
يعملون على حت�سني م�ؤ�س�ساتهم من �أجل تعظيم قدراتها التناف�سية .وتقوم امل�ؤ�س�سات
الف ّعالة ،بل والدول التي ت�سري على طريق التقدم يف ع�صر املعرفة ب�شكل �أ�سا�سي ،على
عطاء و�إبداعات وابتكارات املوارد الب�شرية ور�أ�س املال الفكري.
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2

اإلبداع واالبتكار

للإبداع تعريفات متعددة ،فيع ّرف ب�أنه القدرة على �إنتاج عمل تتوفر له �صفتان� :أن
يكون جديدً ا غري م�سبوق ،و�أن يكون منا�س ًبا (� ،)2أو هو القدرة على ر�ؤية �أ�شياء ممكنة
دون �أن يدرك الآخرون ذلك ( .)3كما يع ّرف ب�أنه عملية ح�سا�سة ونقدية ،ت�سفر عن توليد
�أفكار جديدة (.)4
�أما االبتكار فقد ُيفهم على �أنه تطبيق ملنتج جديد� ،أو منتج مت تطويره ب�شكل
عمليات �إنتاجية� ،أم َ
م�ستحدث� ،سواء �أكان هذا املنتج �سلعة� ،أم خدمة� ،أم تطبيقَ
طرق
ٍ
ت�سويق جديدة� ،أم طر ًقا تنظيمية حديثة .ومن ناحية �أخرى ،يتم تعريف االبتكار على
ٍ
�أنه �إدخال مق�صود ،وتطبيق للأفكار الإبداعية يف العمل� ،أو يف منظومة �أعمال ،وت�شمل
ك ًال من العمليات ،واملنتجات ،والإجراءات التي تعد جديدة يف العمل ،وت�ؤدي �إىل �إن�شاء
�شيء ذي قيمة يتم قبوله وت�سويقه يف املجتمع .كما ميكن �أن ُينظر لالبتكار على �أنه
�أفكار جديدة يتم �إنتاجها وت�سويقها يف ال�سوق لأول مرة ،مبا ي�ضمن وجود �شيء جديد
يف ال�سوق (.)5
3

عالقة اإلبداع باالبتكار

يت�ضح من هذه التعريفات �أن نرى تداخ ًال بني الإبداع واالبتكار ،ولكن ميكن القول
�إن الإبداع م�صدر ال ين�ضب لالبتكار� ،أما االبتكار فهو تطبيق وتنفيذ للإبداع ،وبالتايل
فال�صلة بني الإبداع واالبتكار قوية ،مبا يعك�س تكاملهما يف تقدمي اجلديد وتوليد قيمة
م�ضافة.
تتعدد النظريات التي تتناول الإبداع واالبتكار ،ولكن يتم ت�سليط ال�ضوء هنا على
النظرية التي تهمنا يف جمال دور اجلامعات يف بناء االقت�صاد املعريف ،والتي تركز على
الإبداع واالبتكار يف املقام الأول ،حيث ال يكون الإبداع جما ًال لالبتكار �إال عندما يجد
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�سبيله �إىل التطبيق والت�سويق ،فالفكرة الإبداعية ال تزيد عن كونها �إدرا ًكا �أو ت�صو ًرا ،ثم
يتم حتويله �إىل منتج ،في�صبح ابتكا ًرا.
وتعالج نظرية (�أو منهج) املنتج النهائي ( )end–product approachهذه
العالقة الرتابطية� .إذ ت�شري النظرية �إىل الرتابط بني كل من الإبداع واالبتكار ،حيث
تبد�أ ال�سل�سلة بالإبداع كفكرة جديدة قابلة للتطبيق ،ثم تنتهي يف �شكل منتج �أو عمل �أو
خمرج ما .فالتجربة الإبداعية تعد عك�س جتربة �إعادة الإنتاج (.)6
4

أهمية المعرفة لإلبداع واالبتكار

يحتل البحث العلمي� ،سواء �أكان درا�سات نظرية �أ�سا�سية �أم تطبيقية ،املكان البارز
يف حتقيق �أعلى ا�ستفادة من املعرفة العلمية يف �أعمال االبتكار والتطوير ،فلقد �أ�صبحت
املعرفة هي حمور اهتمام الدول التي �أدركت �أهميتها يف �إحداث عمليات التنمية
امل�ستدامة ،وحمور اهتمام ال�شركات العاملية التي ت�سعى للحفاظ على مكانتها الإنتاجية
يف �أنحاء العامل� ،إىل جانب امل�ؤ�س�سات العلمية (اجلامعات واملراكز البحثية).
و�أ�صبحت عمليات التنمية يف الدول املتقدمة تدور حول مفهوم االقت�صاد القائم
على املعرفة� ،إذ ت�ؤدي �إىل الإبداع واالبتكار .واملجتمع الذي ميتلك املعرفة هو املجتمع
الذي ي�ستطيع �أن يتعامل ويتفاعل وي�سهم وي�شارك وينتج ويبدع ويبتكر.
وميكن �إيجاز �أهمية املعرفة ودورها يف الإبداع واالبتكار يف النقاط الآتية (:)7
1.1ا�ستخدام وتوظيف املعرفة يف جماالت الأعمال ،واخلدمات ،ويف الإنتاج ال�سلعي،
والأن�شطة االقت�صادية كافة.
2.2املعرفة العلمية والعملية متثل الأ�سا�س املهم يف حتقيق االبتكارات واالكت�شافات
واالخرتاعات التقنية.
3.3الزيادة امل�ستمرة يف اال�ستثمارات ذات ال�صلة املبا�شرة باملعرفة ،والتي ينتج عنها
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1
تكوين ر�أ�س مال معريف متثله الأ�صول غري املادية.
4.4الزيادة امل�ستمرة يف امل�ؤ�س�سات وامل�شروعات التي تعمل يف جمال املعرفة توليدً ا
وا�ستخداما ،والتي متثلها �شركات املعلومات واالت�صاالت والربجميات،
إنتاجا
ً
و� ً
وم�ؤ�س�سات البحوث واال�ست�شارات.
إبداعا ،وحتفيز الإبداع
�5.5إتاحة املجال للم�ؤ�س�سات للرتكيز على الأق�سام الأكرث � ً
واالبتكار املتوا�صل لأفرادها.
5

اإلبداع واالبتكار في الجامعات

�أ�صبحت اجلامعات م�صدر القوة يف االقت�صاد القائم على املعرفة يف القرن احلايل،
حيث متثل جز ًءا �أ�سا�س ًيا يف �سل�سة �إنتاج االبتكارات واملهارات ،ونقلها �إىل قطاعات
الأعمال واملجتمع .ويوجد يف كثري من اجلامعات العديد من الربامج واملقررات وور�ش
العمل والآليات التي مت تطويرها للتحفيز على الإبداع واالبتكار ،وحت�سني الوظائف
الإدراكية لدى الطالب .ويرى كروبلي �أن معظم �آليات وبرامج الإبداع ،مثل الع�صف
الذهني ،وغريها من �آليات و�أ�ساليب احل�صول على �أفكار �إبداعية ،تتناول جان ًبا واحدً ا
من جوانب م�صادر الإبداع (.)8
رئي�سا ودو ًرا مه ًما يف املهام التي تقوم بها اجلامعات،
وهكذا مي ّثل االبتكار حمو ًرا ً
متمثال يف ا�ستخدام وتوظيف �أن�شطة ونواجت ر�سالة اجلامعات يف جماالت التعليم
والبحث العلمي ،وو�ضعهما يف خدمة املجتمع ،وحتقيق عائد للجامعات .ويف �إطار
احلديث عن مثلث املعرفة ،والذي ي�شتمل على التعليم ،والبحث العلمي ،واالبتكار ،ن�شري
�إىل �أن االبتكار هو حم�صلة التعليم والبحث العلمي من خالل الإبداع املعريف والتو�صل
�إىل �شيء جديد يف جماالت الأفكار والأعمال واملنتجات� ،أو تطوير وحت�سني ما هو قائم،
ونقل املعرفة �إىل خارج �أ�سوار اجلامعات ،وامل�شاركة مع قطاعات الأعمال واملجتمع،
ويف تطبيق ما يتم التو�صل �إليه من ابتكارات وحتويلها �إىل منتجات �سلعية وخدمية.
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وقد بد�أت اجلامعات العاملية يف الدول املتقدمة ،يف نهاية القرن ال�سابق ،يف تقدمي
برامج درا�سية خا�صة بالإبداع واالبتكار وريادة الأعمال ،واالهتمام بالبحوث التطبيقية
التي حتل م�شكالت الأعمال ،وكذلك االهتمام ب�أن�شطة نقل املعرفة ،والتبادل املعريف
بني اجلامعات وم�ؤ�س�سات الأعمال ،واالهتمام بامل�ؤ�س�سات التقنية الو�سيطة ،ومراكز
التقنية ،ومكاتب نقل التقنية ،وحا�ضنات الأعمال ،وال�شركات النا�شئة التي ت�ؤ�س�س لإقامة
م�شروعات ا�ستثمار املعرفة جتار ًيا ،وتطوير ال�شراكة املتعلقة بنقل املعرفة .وكان ذلك
يهدف �إىل التطوير ،و�إىل حتقيق دخل جتاري من نواجت �أن�شطة البحث العلمي وت�سويقها
يف قطاع الأعمال؛ من �أجل تعوي�ض تراجع م�صادر التمويل احلكومية للجامعات.
و�شجعت احلكومات يف تلك الدول هذا الدور ،من منطلق حتفيز اجلامعات على
نقل وحتويل نواجت العلوم والتقنية والإبداع واالبتكار �إىل خدمة االقت�صاد .ومن ُ�سبل
دعمها لدور اجلامعات يف الإبداع واالبتكار وبناء اقت�صاد قائم على املعرفة� ،أن�ش�أت
نوعا جديدً ا من الهياكل التنظيمية لتن�شيط عمليات الإبداع واالبتكار ،ونقلها من
ً
اجلامعات �إىل م�ؤ�س�سات الأعمال ،وتطوير ما يعرف بو�سطاء املعرفة (knowledge
 ،)mediatorsوترويج املعرفة ( ،)knowledge brokerageوالتي تتمثل يف
امل�ؤ�س�سات التي تكون وظيفتها ت�سهيل نقل وم�شاركة وا�ستخدام املعرفة بني اجلامعات
انفتاحا على
وقطاع الأعمال ،يف عملية ذات اجتاهني� ،أحدهما �أن ت�صبح اجلامعة �أكرث
ً
املجتمع والعامل ،والثاين �أن ي�صبح املجتمع على عالقة وثيقة باجلامعة ،حيث يتم تقدمي
اخلربات ،وت�سويق املعرفة ،وزيادة اهتمام الأكادمييني والتنفيذيني بتبادل امل�صالح،
ون�شر االبتكارات وتنفيذها ،للو�صول �إىل الهدف الرئي�س ،وهو دعم ومنو الأعمال ،ومن
ثم االزدهار االقت�صادي ،من خالل ا�ستخدام قدرات اجلامعة يف توفري مهارات عالية
الكفاءة ،وبحوث تطبيقية و�أ�سا�سية عالية اجلودة ،ون�شر ثقافة البحث واالبتكار.
وتكمن القيمة احلقيقية لأية م�ؤ�س�سة ،ومن بينها اجلامعات ،يف ر�أ�س املال الإبداعي
(� ،)creative capitalأو الب�شري الفكري (،)intellectual human capital
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1
عال
�أي املقدرة العقلية التي ت�ستطيع توليد �أفكار جديدة ومنا�سبة تتمتع مب�ستوى ٍ
من اجلودة� ،إذ ميكن للمفكرين املبدعني العمل على توظيف �أفكارهم بتحويلها �إىل
منتجات وخدمات ذات قيمة ،ت�ؤدي �إىل حتقيق الريادة والأرباح واملركز التناف�سي اجليد
للم�ؤ�س�سة التي ينتمون �إليها .ور�أ�س املال الإبداعي (�أو ر�أ�س املال الب�شري الفكري) من
�أهم املوارد التي ميكن �أن حتقق امل�ؤ�س�سات من خاللها امليزة التناف�سية التي متثل �أ�صل
املعرفة وموردها الأ�سا�سي ( .)9وهذا ميثل موردًا ا�سرتاتيج ًيا يتم ّيز مبعرفة عالية ،وطاقة
ذهنية ،ومهارات وقدرات متميزة ،وهو امل�صدر الرئي�س للإبداع واالبتكار.
واجلامعات هي �أكرث امل�ؤ�س�سات احت�ضا ًنا لر�أ�س املال الب�شري الفكري؛ فهي م�ؤ�س�سات
معرفية تزخر مبا ت�ضمه من �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني والطالب ،وبذلك تع ُّد
خمازن �ضخمة للمهارات والقدرات الكامنة ،والتي ميكن لها يف �إطار بيئة وثقافة
تنظيمية �أن تتعاظم مردوداتها ب�شكل م�ستمر جتاه الإبداع وتوليد الأفكار واالبتكار.
ويرتكز الهدف الأ�سا�سي للإدارات العليا يف اجلامعات يف ح�سن �إدارة وتوظيف ر�أ�س
املال الب�شري الفكري .وميثل هذا حتد ًيا للإدارة اجلامعية ،لكن التح ّدي الأكرب يكمن
يف حتويل الأفكار �إىل قيم فكرية �أو مادية للعمل والإنتاج واحلياة� ،أي �إىل املعرفة ب�صورة
عامة .وهذا ي�شري �إىل التح ّول من مرحلة التفكري والإبداع �إىل مرحلة االبتكار ،كما
�أن هذا يعني حت ّول اجلامعة من مرحلة اجلامعة املبدعة �إىل مرحلة اجلامعة املنتجة
واملبتكرة .لقد �أ�صبحت �إدارة ر�أ�س املال الب�شري من �أهم �أولويات اجلامعات ،لتحقيق
�أهداف عديدة كالإبداع ،والإنتاج البحثي املجتمعي ،ون�شر وت�سويق الأبحاث العلمية
التطبيقية ،والرفاه ملجتمعاتها (.)10
متثل اجلامعات املبتكرة منطل ًقا �أ�سا�س ًّيا لتو�صيل ونقل وتبادل املعارف ،واملعلومات،
و�صناعة املوارد الب�شرية ،مما يجعلها ت�شكل موطن القوة �أو ال�ضعف للمجتمعات .لذلك
ف�إن اجلامعة ميكن تعريفها ب�أنها «قاطرة التقدم ،ومنارة التنوير ،والدعامة الفكرية
التي ت�ست�شرف امل�ستقبل» ،وهي يف الوقت نف�سه ،معمل �إعداد الأجيال املتعاقبة وتكوينهم
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وت�أهيلهم ،وهي � ً
أي�ضا اجلهة املنوط بها حل م�شكالت املجتمع ،من خالل معاي�شة
حقيقية لها ،وتفاعل مبدع معها ،وتف ّهم مو�ضوعي لأبعادها ( .)11وعلى اجلامعات تفعيل
امل�شاركة ،ونقل وتداول املعلومات ،وحتويل ما ا�ستقر منها يف عقول الأفراد لتحقق امليزة
التناف�سية املطلوبة؛ من �أجل �أن تقوم على التع ّلم وتوليد املعرفة� ،أو احل�صول عليها
ونقلها ،واال�ستفادة منها للو�صول �إىل معرفة جديدة يف معاجلة ما تواجهه من م�شكالت،
�أو ال�ستثمارها جتار ًيا بالتعاون مع غريها من قطاعات املجتمع املختلفة.
ولقد ظهرت اجلامعات كمحركات �أ�سا�سية يف اقت�صاديات املعرفة ،ومن املتوقع �أن
ت�ؤدي �أدوا ًرا مهمة ون�شطة يف االبتكار والتط ّور التقني .وبينما يع ُّد وجود جامعة بحثية
قائدة متطل ًبا �أ�سا�س ًيا و�أحد الأ�صول املهمة لالقت�صاد ،ف�إنه ال يعد كاف ًيا يف حد ذاته
ال�ستثارة و�إحداث منو اقت�صادي �إقليمي قوي ،ويرجع ذلك �إىل �أن اجلامعات متيل
�إىل �أن تكون عنا�صر م�ساعدة وحمفزة ( )catalystsلالبتكار التقني� ،أكرث من كونها
حمركات لذلك .ومن هنا يتحتم على اجلامعات �أن ت�ستغل نقاط قوتها املتعددة يف
تن�شيط عمليات الإبداع واالبتكار ،وعليها القيام بدور وجهد �أكرب يف تطوير املنتجات
وتوليد ال�شركات النا�شئة ( )start-upمن �أجل تطبيق ما تتو�صل �إليه من ابتكارات،
وزيادة توظيف اخلريجني ،والإ�سهام ب�صورة فاعلة يف زيادة مواردها املالية ،وبالتايل
الإ�سهام يف التنمية االقت�صادية ملجتمعها ،كما يو�ضح ذلك ال�شكل (.)1

الشكل ( )1العمليات الخاصة بالمعرفة في الجامعة
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يرتكز االقت�صاد املعريف على املعرفة واالبتكار وما يرتتب عليهما من تقنيات
وتنظيمات متطورة تك�سب االقت�صاد الوطني قدرات عالية من املناف�سة واال�ستدامة،
لذلك ف�إن احلديث عن م�ؤ�شرات االقت�صاد املعريف على م�ستوى االقت�صاد الوطني �أو على
امل�ستوى اجلزئي ،كما يف حالة اجلامعات ،يقت�ضي حتديد العنا�صر املكونة لالقت�صاد
املعريف واالبتكار حتديدً ا.
فاالبتكار ،كما �أ�سلفنا ،هو عملية تطوير وحت�سني املنتجات املوجودة �أو �إن�شاء
متاما ،ف� ً
ضال عن حت�سني عمليات وطرق الإنتاج واخلدمات والأعمال
منتجات جديدة ً
�أو النماذج التنظيمية .واالبتكار بهذا املفهوم �أ�سا�س االقت�صاد القائم على املعرفة،
واملحرك الرئي�س يف عملية النمو االقت�صادي.
وميكن تق�سيم الأن�شطة االبتكارية �إىل �أربعة �أنواع� :أن�شطة متعلقة باملنتجات ،وهي
ذات طبيعة فنية ،و�أن�شطة مرتبطة بالعالمات التجارية وقنوات التوزيع ،وهي ذات
طبيعة خا�صة بت�سليم املنتجات ،و�أن�شطة متعلقة با�ستخدام املعرفة �أو نظم �إدارة العالقة
مع العمالء ،وهي تتعلق بالعمليات الداخلية للمن�ش�آت التنظيمية وامل�ؤ�س�سية ،و�أن�شطة
مرتبطة بنماذج الأعمال.
ونخل�ص من ذلك �إىل �أن االبتكار ي�أخذ �أ�شكا ًال عدة ت�ضم املنتجات اجلديدة
(�سل ًعا وخدمات) ،وعمليات الإنتاج ،وممار�سات الأعمال ،والنماذج التنظيمية ،ومناذج
الأعمال .وهناك االبتكارات التي توجه لتحقيق مكا�سب اجتماعية معينة ،ويطلق عليها
«االبتكارات االجتماعية».
تتزايد قناعات االقت�صاديني حول �أهمية دور االبتكارات يف عملية النمو االقت�صادي على
ح�ساب تراكم ر�أ�س املال ،يف الأجل الطويل .وكما ت�شري منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
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)”(The Organization for Economic Co-operation and Development “OECD
ف�إن العن�صر الدافع ملزيد من النمو االقت�صادي وارتفاع م�ستوى املعي�شة يف �أعقاب
احلرب العاملية الثانية يتم َّثل يف التقدم ال�سريع يف التقنية واالبتكار ،كما تقدر �إدارة
التجارة يف الواليات املتحدة �أن االبتكارات التقنية كانت م�س�ؤولة عن �أكرث من  75%من
منو االقت�صاد الأمريكي منذ احلرب العاملية الثانية حتى وقت قريب .وتخل�ص درا�سة
�أجريت على  98دولة متقدمة ونامية� ،إىل �أن نحو  90%من النمو ملتو�سط دخل الفرد
احلقيقي يرجع �إىل االبتكار (.)12
فاالبتكار يقود �إىل النمو االقت�صادي من خالل �إك�ساب امل�ؤ�س�سات مزايا تناف�سية
جديدة ،ورفع م�ستوى الإنتاجية لعنا�صر الإنتاج التقليدية ،وفتح جماالت �أو�سع �أمام
ا�ستثمارات جديدة ومنتجات متطورة ،وزيادة فر�ص الت�شغيل ،وارتفاع الأجور ،وذلك
باالرتقاء مب�ستوى الإنتاجية التي تقود ك ًال من النمو والت�شغيل وارتفاع الأجور �إىل
االزدهار.
ويف �ضوء ما يواجه االقت�صاد يف معظم دول العامل يف القرن احلادي والع�شرين من
حتديات حملية وعاملية ،فقد �أ�ضحت الدول ُمطالبة بالعمل اجلاد على زيادة القدرات
التناف�سية القت�صادها بالرتكيز على املعرفة كعن�صر �أ�سا�سي يف التنمية� .أما بالن�سبة
للعامل العربي ،واململكة العربية ال�سعودية يف القلب منه ،فقد �أكدت خطة التنمية التا�سعة
يف اململكة على �أهمية زيادة ن�سبة ما ينفق على البحث العلمي �إىل امل�ستويات العاملية حتى
ميكن حتقيق �أهداف التنمية ،وهو ما ميكن �أن يتحقق �إذا ما �أ�صبح االقت�صاد معتمدً ا
على املعرفة واالبتكار ،تقوم فيه جميع امل�ؤ�س�سات ،وبخا�صة اجلامعات ،بدور �أ�سا�سي ،يف
زيادة خمرجاتها من املعارف واالبتكارات ،والتطور التقني وبامل�ستويات العاملية نف�سها.
ولكي ت�ؤدي اجلامعات دورها ،ف�إنه يتطلب منها اخلروج من الإطار التقليدي يف
�أ�ساليب وطرق التدري�س والبحث العلمي التي حتد من الإنتاج املعريف ،لرتكز على
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1
عمليات الإبداع واالبتكار ،م�ستغلة التقنيات احلديثة للتح�سني الكيفي والنوعي لعملية
توليد و�إنتاج ون�شر املعرفة مبا يخدم احلياة العملية والتقدم التنموي للمجتمعات (،)13
والبد لها � ً
أي�ضا من و�ضوح الأهداف يف ر�سالتها على جميع امل�ستويات ،وكذلك الو�صول
مبن�سوبيها �إىل االلتزام بالعمل اجلماعي ،والبعد عن الفردية ،والعمل على تقومي فاعلية
العملية التعليمية ،واملخرجات اجلامعية ،بالإ�ضافة �إىل التفاعل امل�ستمر مع قطاعات
الأعمال من �أجل تنمية املجتمع وتعزيز امل�صالح املتبادلة ،والإ�سهام ب�صورة مبا�شرة
وفاعلة يف خدمة املجتمع وحل م�شكالته ،وتلبية احتياجاته املتجددة ،وكذلك الإ�سهام يف
تطور املجتمع وزيادة معارفه.
7
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�إذا كانت االبتكارات مهمة القت�صادات العامل ،ف�إنها حتتل �أهمية خا�صة يف
االقت�صاد ال�سعودي ،الذي ظل ل�سنوات طويلة ،منذ اكت�شاف النفط وحتى الآن ،يرتكز
على ا�ستغالل النفط كمورد طبيعي يف توليد الدخل والرثوة يف املجتمع .لذلك ف�إن حاجة
االقت�صاد ال�سعودي �إىل بناء قاعدة اقت�صادية متنوعة ترتكز على الأن�شطة عالية التقنية
ملحة ،من �أجل تنويع م�صادر الدخل والرثوة ،ودفع عملية النمو االقت�صادي،
�أ�صبحت ّ
وتوفري فر�ص عمل عالية الإنتاجية ومرتفعة الدخل.
ومن هنا ت�أتي �أهمية ال�شراكة بني اجلامعات وقطاعات الأعمال يف اململكة ،فالتحدي
الآن هو ت�أ�سي�س اقت�صاد يعتمد على املعرفة والتقنية احلديثة ،ثم �إقامة م�شروعات يف
�شتى جماالت الأن�شطة االقت�صادية ،وبخا�صة يف ال�صناعات التحويلية احلديثة ،تعتمد
على مدخالت متطورة� ،سواء من االبتكارات والتقنية� ،أو من املوارد الب�شرية �صاحبة
توجد منتجات
املعارف� ،أو ذات املهارة العالية� ،إذ �إن االبتكار والتقنيات احلديثة ال ِ
جديدة فح�سب� ،إمنا ت�ؤ�س�س �أو تن�شئ �صناعات جديدة ،والتي بدورها تزيد من القيمة
امل�ضافة ،وتدفع باالقت�صاد للتنوع و�إيجاد فر�ص عمل جديدة ذات �إنتاجية عالية و�أجور
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مرتفعة ،وت�ساعد على زيادة القدرات التناف�سية لل�صناعات املحلية.
ومل�ؤ�س�سات دعم التقنية مزايا تتعلق بن�شر املعرفة والتحفيز على اال�ستثمار يف
االقت�صاد الوطني ،ففي بداية العقد احلايل قدمت حا�ضنات الأعمال يف �شمال �أمريكا
فر�ص عمل لثمانية �آالف �شخ�ص �سنويا ،وولدت دخ ًال �سنو ًيا فاق  7باليني دوالر �أمريكي،
و�أن�ش�أت حا�ضنات الأعمال يف �أوروبا نحو �أربعني �ألف فر�صة عمل �سنويا (.)14

جامعة الملك عبد العزيز إحدى الجامعات الرائدة في المملكة العربية السعودية

ويف �إطار ما تقدم ،ف�إن حكومة خادم احلرمني ال�شريفني �سعت نحو �إحداث تنمية
�شاملة ،ت�ضع البالد يف م�صاف الدول املتقدمة ،ب�إحداث نقلة معرفية وا�سعة ،وبناء
اقت�صاد قوي غري قائم على النفط ،ف�صدرت ر�ؤية اململكة  ،)15( 2030والتي تعتمد على
ثالثة حماور ،وهي :املجتمع احليوي ،واالقت�صاد املزدهر ،والوطن الطموح .وهذه املحاور
تتكامل وتتّ�سق مع بع�ضها يف �سبيل حتقيق الأهداف ،وتعظيم اال�ستفادة من مرتكزات هذه
الر�ؤية؛ �إذ تبد�أ الر�ؤية من املجتمع و�إليه تنتهي ،ومي ّثل املحور الأول الذي ينبثق من الإميان
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1
أ�سا�سا لتحقيق هذه الر�ؤية وت�أ�سي�س قاعدة �صلبة الزدهار اقت�صاد
ب�أهمية بناء جمتمع � ً
اململكة .ويف املحور الثاين (االقت�صاد املزدهر) تر ّكز الر�ؤية على توفري الفر�ص للجميع،
عرب بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات �سوق العمل ،وتنمية الفر�ص للجميع من
ر ّواد الأعمال واملن�ش�آت ال�صغرية �إىل ال�شركات الكربى ،كما تركز على تطوير �أدوات
اململكة اال�ستثمارية ،لإطالق �إمكانات القطاعات االقت�صادية الواعدة ،وتنويع االقت�صاد
وتوليد فر�ص العمل للمواطنني ،وتن�شيط التناف�سية التي ت�ؤدي �إىل رفع جودة اخلدمات
والتنمية االقت�صادية ،حيث تن�صب اجلهود على تخ�صي�ص اخلدمات احلكومية ،وحت�سني
بيئة الأعمال ،مبا ي�سهم يف ا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات العامل ّية ،واال�ستثمارات النوع ّية،
و�صو ًال �إىل ا�ستغالل موقع اململكة اال�سرتاتيجي الفريد .ويتم الرتكيز يف املحور الثالث من
الر�ؤية على القطاع العام ،حيث تر�سم مالمح احلكومة الفاعلة من خالل تعزيز الكفاءة
وال�شفافية وامل�ساءلة ،وت�شجيع ثقافة الأداء لتمكني املوارد والطاقة الب�شرية ،وتهيئ البيئة
الالزمة للمواطنني وقطاع الأعمال والقطاع غري الربحي لتحمل م�س�ؤولياتهم ،و�أخذ زمام
املبادرة يف مواجهة التحد ّيات واقتنا�ص الفر�ص.
ولقد ا�ستهدفت ر�ؤية اململكة  2030عددًا من الأهداف ،منها ما يخ�ص التعليم وما
يرتتب عليه من منو اقت�صادي ،مثل:
•�أن ت�صبح خم�س جامعات �سعودية على الأقل من �ضمن �أف�ضل ( )200جامعة
عاملية بحلول عام .2030
•توفري فر�ص التعليم للجميع يف بيئة تعليمية منا�سبة يف �ضوء ال�سيا�سة التعليمية للمملكة.
•رفع جودة خمرجات التعليم.
•زيادة فاعلية البحث العلمي.
•ت�شجيع الإبداع واالبتكار.
•تنمية ال�شراكة املجتمعية.
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تجارب الجامعات الرائدة في مجاالت االبتكار

نعر�ض هنا باخت�صار بع�ض التجارب الناجحة للجامعات العاملية الرائدة يف
جمال الإبداع واالبتكار� ،إذ جنحت الدول املتقدمة حول العامل يف املحافظة على قوة
الدفع نحو مزيد من النمو والتقدم االقت�صادي من خالل بناء قدرات ابتكارية وتقنية
متطورة ،وتكوين �شبكات ربط وتوا�صل بني �أطراف نظام االبتكار املتمثلة يف اجلامعات
ومراكز الأبحاث ،وقطاع الأعمال ،واحلكومة ،والتي �ساعدت على بناء بيئة ميكن �أن
حتول الأفكار �إىل خمرجات ناجحة ،مما م ّكنها من �إنتاج �سلع وخدمات جديدة وقيم
اقت�صادية خالقة .ومن هذه التجارب:
 1-8جامعات والية ماساتشوستس في الواليات المتحدة األمريكية

ت�ضم والية ما�سات�شو�ست�س يف الواليات املتحدة ت�سع جامعات بحثية ،على ر�أ�سها كل
من معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية  ،MITوجامعة هارفارد ( ،)16ويقعان �ضمن �أف�ضل 3
جامعات يف العامل� ،إ�ضافة �إىل �سبع جامعات بحثية �أخرى تقع �ضمن �أف�ضل مائة جامعة
يف العامل ( .)19-17ومتثل هذه اجلامعات يف جمتمعها املحلي والوطني قوة دافعة للنمو
االقت�صادي من خالل ما حتدثه من �أثر على والية ما�سات�شو�ست�س نتيجة �إ�سهاماتها
العديدة يف تطور املنطقة يف جماالت تقنية عديدة .ويتمثل هذا الأثر يف العنا�صر التالية:
•احل�صول على براءات اخرتاع من املكاتب العاملية ملنح هذه الرباءات.
•منح تراخي�ص لإقامة �شركات جديدة �سنويا ت�ؤثر يف عملية النمو االقت�صادي.
• توفري اخلدمات والت�سهيالت لتعليم الكبار من اخلريجني والعاملني ،وتدريبهم
لإعادة اكت�ساب مهارات جديدة ملمار�سة الأعمال املتطورة.
•توفري املكاتب واملعامل لدعم خربات �شركات الأعمال اجلديدة حلفزها على النمو.
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وتعد والية ما�سات�شو�ست�س تاريخ ًيا مركزً ا لريادة الأعمال واالبتكار ،وقد �أ�سهمت
جامعاتها البحثية يف �إقامة العديد من ال�شركات الكربى ،والتي تعد من �أهم �شركاء
اجلامعة ،مثل بايجون وغريها .كما �أ�سهمت مع حلفائها يف �إقامة مئات ال�شركات يف
املناطق املحيطة باجلامعات .ويف عام  2000وحده �ساعدت اجلامعات على �إن�شاء 41
�شركة لال�ستثمار التجاري لتقنيات مت �إنتاجها يف تلك اجلامعات ،كما منحت اجلامعات
ترخي�صا مل�شروعات خا�صة يف ذلك العام ،ح�صلت فيها اجلامعات على 44.5
280
ً
مليون دوالر .كما جنحت اجلامعات يف جذب عدد من ال�شركات العاملية والوطنية
لت�ستوطن يف بو�سطن (عا�صمة الوالية) لتطوير بحوث �أ�سا�سية وتطبيقية بالوالية.

معهد ماساتشوستس للتقنية MIT
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جامعة بوسطن

 2-8جامعة هارفارد األمريكية

قدمت جامعة هارفارد لطالبها من ًربا وا�سع النطاق للفنون والعلوم ،وتتكبد اجلامعة
تكاليف هائلة يف حتقيق مثل هذا التميز الوا�سع النطاق� ،إذ تقرتب ميزانيته الت�شغيلية
ال�سنوية من  4مليارات دوالر ( .)20ويف الف�صل ال�ساد�س من هذا الكتاب معلومات �أكرث
عن جامعة هارفارد.
 3-8حدائق العلوم والتقنية

من بني �أهم مقومات جمتمعات املعرفة ما يطلق عليه منظومة البحث العلمي
واالبتكار ،والتي ت�ضم جمموعة من الوحدات التي ت�ؤ�س�سها الدولة ب�شكل رئي�س
مب�شاركة القطاع اخلا�ص يف بع�ضها .وتتمثل هذه الوحدات يف املراكز البحثية
( ،)research centersوحدائق العلوم ( ،)science parksوحا�ضنات الأعمال

35

36

1
( .)business incubatorsوتوجد املراكز البحثية بجانب الأق�سام العلمية يف
�أغلب جامعات العامل� ،إال �أن حدائق العلوم ،بالرغم من التاريخ الطويل لت�أ�سي�سها يف
الواليات املتحدة الأمريكية وبع�ض الدول املتقدمة ،ف�إنه ال يوجد تعريف حمدد لها،
ولكنها يف الغالب ت�شتمل على املكونات التالية:
•منطقة عقارية خم�ص�صة للحديقة.
•هيكل تنظيمي للقيام ب�أن�شطة نقل التقنية.
•�شراكات بني م�ؤ�س�سات تعليمية عليا واحلكومة والقطاع اخلا�ص.
املبتكرة بت�أ�سي�س ال�شركات النا�شئة (� )start-upsأو حا�ضنات
وتهتم اجلامعات ِ
التقنية ،وتوفري الت�سهيالت الالزمة لقيامها ،مما يجعل من بع�ض طالبها وخريجيها
و�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها روادًا للأعمال ،وت�ساعد هذه ال�شركات النا�شئة على توظيف
اخلريجني وتطبيق االبتكارات .وبذلك ت�صبح حدائق العلوم والتقنية �أدوات فاعلة يف
التنمية والتطوير ،من خالل الرتكيز على البحث العلمي واالبتكار ،وتوفري الت�سهيالت
واخلدمات الالزمة لالبتكار ،وامل�ساعدة على رعاية وتنمية االبتكار والتناف�سية يف
ال�صناعة ،بالإ�ضافة �إىل توفري فر�ص عمل للأفراد ذوي الكفاءة والتم ّيز ،ورعاية
وم�ساعدة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف جماالت الأعمال ذات التقنيات العالية،
وبذلك يتح ّول االقت�صاد من اقت�صاد قائم على املوارد الطبيعية �إىل اقت�صاد قائم على
االبتكار والتقنية (.)21
ولقد �أ�صبح االقت�صاد القائم على االبتكار عام ًال قو ًيا يدفع اجلامعات املتميزة �إىل
تغيري �سيا�سات منظومة البحث العلمي� ،إذ ت�سعى يف حتويل دعمها �إىل توليد وت�شجيع
املبدعني واملبتكرين ومتويل الدعم لهم ،ولذا فمن املتوقع �أن يكون هناك ت�أثري كبري
على التعليم والبحوث يف اجلامعات من ال�شركات ال�صناعية القائمة على املعرفة� ،سواء
�أن�شئت يف رحاب اجلامعة �أم خارجها ( .)22ولقد �أثبتت التجارب يف الواليات املتحدة
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الأمريكية واليابان �أن التعاون بني �أع�ضاء هيئة التدري�س ورجال ال�صناعة ي�ؤدي دو ًرا
مه ًما يف جناح تلك ال�شركات؛ �إذ �إن قيام الباحثني والأكادمييني بال�شراكة يف البحوث
ال�صناعية وتقدمي اال�ست�شارات للمجمعات ال�صناعية من �أبرز عوامل جناحها يف بيئة
االقت�صاد القائم على املعرفة.
 4-8الشركات الناشئة

ال�شركة النا�شئة ( )start-up companyهي �شركة حديثة الإن�شاء ذات تاريخ
ت�شغيلي ق�صري ،تكون يف طور النمو والبحث عن الأ�سواق ،ويقوم م�ؤ�س�سوها بتطوير
منوذج �أعمال قابل للتطوير ب�شكل فعال .وبالتايل ف�إن مفاهيم ال�شركات النا�شئة وريادة
الأعمال مت�شابهة ،ولكن مفهوم ريادة الأعمال ي�شري �إىل جميع الأعمال اجلديدة ،مبا يف
ذلك العمل احلر والأعمال التجارية التي ال ت�ؤدي �إىل منو ب�شكل كبري ،يف حني ي�شري مفهوم
ال�شركات النا�شئة �إىل ال�شركات اجلديدة التي ميكن �أن تتخطى امل�ؤ�س�س املنفرد ،ولديها
موظفون ،وميكن �أن تنمو ب�شكل كبري ،ولكن يف الوقت نف�سه ،القليل من هذه ال�شركات
التي ت�ستمر وت�صبح �شركات ناجحة وكبرية وم�ؤثرة .و�إمكانية �إطالق ال�شركة بب�ساطة
عن طريق التمويل الذاتي �أو اخلارجي بر�أ�س مال ابتدائي منخف�ض جتعل هذا النوع من
ال�شركات م�صدر جذب للم�ستثمرين ورواد الأعمال امل�ؤ�س�سني ،كما �إنها تتميز ب�سرعة
عال جدًا (.)23
النمو ،وبالرغم من املخاطرة العالية املت�ضمنة� ،إال �أن العائد املتوقع ٍ
وتعتمد ال�شركات النا�شئة على عدة م�صادر للتمويل ،مثل:
•التمويل الذاتي
•امل�ستثمرين الأفراد
املخاطر
•�شركات ر�أ�س املال
ِ
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وتقوم ال�شركات النا�شئة ب�إن�شاء منوذج الأعمال ( )business modelقبل
منوذجا فريدً ا ،لأن اخل�صو�صية والتميز يف الفكرة
�إطالقها .ومن املفرت�ض �أن يكون
ً
هما �أهم �أ�سباب جناح ال�شركة ،وهو �أهم و�سائلها يف االنت�شار والنمو (.)24
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الجهة المصنفة للجامعات العالمية المتميزة في مجال االبتكار

بد�أت فكرة الت�صنيف من وكالة رويرتز ( ،)Reutersوقامت بها باال�شرتاك مع
�شركة كالريفيت �أناليتيك�س ( ،)Clarivate Analytics) (25ومتتلك ال�شركة الأخرية
قواعد بيانات �ضخمة من املعلومات العلمية عن عدد كبري من املعايري املهمة ،ومن بينها
التقدم لت�سجيل براءات االخرتاع ،و� ً
أي�ضا عدد اال�ست�شهادات بالأوراق العلمية املن�شورة.
وهذه ال�شركة كان ا�سمها يف املا�ضي امللكية الفكرية و�أعمال العلوم التابعة ل�شركة توم�سون
رويرتز(.)Intellectual Property & Science business of Thomson Reuters
وقد مت البدء بتحديد  600م�ؤ�س�سة عاملية ،مبا فيها اجلامعات ،واملختربات غري الربحية،
واملختربات املدعومة من احلكومات ،والتي تن�شر �أكرب عدد من الأبحاث .بعد ذلك مت
و�ضع ع�شرة معايري يتم مبوجبها تقييم هذه امل�ؤ�س�سات العلمية ،ثم مت تقييم امل�ؤ�س�سات
بنا ًء على هذه املعايري التي تدل على الأداء االبتكاري لها .ومت تخ�صي�ص الق�سم الثالث
من هذا الف�صل للحديث عن هذه املعايري الع�شرة.
2

كيفية جمع المعلومات

اعتمدت وكالة رويرتز يف ت�صنيفها للجامعات العاملية املتميزة يف جمال االبتكار
على البيانات التي مت جمعها من ِقبل م�ؤ�س�سة كالريفيت �أناليتيك�س (حتليل كالريفيت)
( ،)Clarivate Analyticsوعدد من من�صاتها ،مثل:
•اال�ست�شهاد (.)InCites
•املحتوى الأ�سا�سي ل�شبكة العلوم (.)Web of Science Core Collection
•قاعدة بيانات ِدر ِونت لالبتكار ( ،)Derwent Innovations Indexوحتتوي
على �أكرث من  19مليون اخرتاع منذ 1963م ،ويتم حتديثها �أ�سبوع ًيا.
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•قاعدة بيانات ِدر ِونت لرباءات االخرتاع العاملية (Derwent World Patents

 ،)Indexوحتتوي على طلبات ت�سجيل براءات االخرتاع من  44م�ؤ�س�سة حول
العامل للح�صول على براءات االخرتاع من هذه امل�ؤ�س�سات.
•قاعدة بيانات اال�ست�شهاد برباءات االخرتاع (.)Patents Citation Index
بد�أت وكالة رويرتز العمل بتحديد حوايل  600م�ؤ�س�سة علمية ن�شرت �أكرب عدد
من الأبحاث العلمية يف املجالت العلمية امل�صنفة بني عامي  ،2015-2010ح�سب
بيانات �شبكة العلوم املذكورة �أعاله .ثم متت مقارنة القائمة مع عدد براءات االخرتاع
التي تقدمت بها كل م�ؤ�س�سة خالل الفرتة نف�سها من خالل قاعدة بيانات درونت
لرباءات االخرتاع العاملية وقاعدة بيانات درونت لالبتكار .وقد مت �إدراج براءات
االخرتاع املكافئة ( ، )patent equivalentsواال�ست�شهاد برباءات االخرتاع (citing
 ،)patentsواال�ست�شهاد بالأوراق العلمية ( ،)citing articlesحتى مار�س ،2018
وذلك لإدراج اال�ست�شهادات ( )citationsالتي ح�صلت لرباءات االخرتاع والأوراق
العلمية املن�شورة يف الفرتة املذكورة .بعد ذلك مت االقت�صار على امل�ؤ�س�سات العلمية
التي تقدمت بـ  70براءة اخرتاع عاملية �أو �أكرث ،ح�سب املنظمة العاملية للملكية الفكرية
( ،)World Intellectual Property Organization, WIPOوكانت اجلامعات متثل
معظم هذه امل�ؤ�س�سات العلمية.
و ُي�شار هنا �إىل �أن ت�صنيف اجلامعات الأوروبية املتميزة يف جمال االبتكار وكذلك
ت�صنيف اجلامعات الآ�سيوية والبا�سيفيكية املتميزة يف نف�س املجال اعتمد على امل�ؤ�س�سات
العلمية التي تقدمت بـ  50براءة اخرتاع عاملية �أو �أكرث ،بهدف �إدخال عدد �أكرب من
اجلامعات يف تلك الت�صنيفات .ولذلك جند اختال ًفا ً
ب�سيطا يف ترتيب اجلامعات بني
القائمة العاملية من ناحية والقائمتني اخلا�صتني باجلامعات الأوروبية واجلامعات
الآ�سيوية والبا�سيفيكية من ناحية �أخرى ،وذلك لأن الدرجة النهائية التي يعتمد عليها
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ترتيب اجلامعات عبارة عن الدرجات التي حتوزها اجلامعة من جمموع درجات ع�شرة
معايري ،كما �سيت�ضح فيما بعد ،وبعد �أن مت حتديد اجلامعات يتم تقييمها ح�سب املعايري
وامل�ؤ�شرات املعتمدة.
وحيث �إن بع�ض اجلامعات لها عدة فروع �أو مقرات ،كجامعة كاليفورنيا مث ًال
( ،)University of Californiaمع �إدارة مركزية لرباءات االخرتاع ،ف�إنه مل يكن
ممك ًنا حتديد الفرع الذي بد�أ فيه البحث ،والذي قاد �إىل براءة االخرتاع ،لذا فقد
مت يف مثل هذه احلاالت ت�صنيف منظومة اجلامعة كلها بد ًال من ت�صنيف فروعها.
�أما يف حالة جامعة لندن ( )University of Londonومنظومة جامعة �أريزونا
( )University of Arizona systemsامل�ؤلفتني من عدة جامعات ب�إدارات خمتلفة،
ولي�ست كفروع ،فقد مت ت�صنيف اجلامعات منفردة ،فدخلت فقط يف الت�صنيف
كلية لندن اجلامعية ( )University College Londonوجامعة والية �أريزونا
( .)Arizona State Universityكذلك ف�إن بع�ض اجلامعات تتقدم لت�سجيل براءات
االخرتاع من خالل بع�ض ال�شركات ،كجامعة �أوك�سفورد (- )University of Oxford
مث ًال  -التي تتقدم من خالل �شركة ( ،)ISIS Innovations Ltdوقد مت مراعاة ذلك.
3

معايير ومؤشرات التميز في مجال االبتكار

فيما يلي املعايري الع�شرة التي حتدد الدرجة الكلية التي حازتها كل جامعة ،وبالتايل
حتدد ترتيبها يف الت�صنيف ح�سب ابتكاراتها و�إجنازاتها (:)25
 - 1حجم براءات االختراع ()Patent Volume

مت االعتماد على قاعدة بيانات ِدر ِونت لرباءات االخرتاع العاملية وقاعدة بيانات
ِدر ِونت لالبتكار يف احل�صول على البيانات اخلا�صة بكل جامعة ،ملعرفة عدد براءات
االخرتاع الأ�سا�سية ( )basic patentsالتي تقدمت بها اجلامعة خالل الفرتة املذكورة
�آن ًفا ،والتي ُت�سمى � ً
أي�ضا جمموعات �أو �أ�سر براءات االخرتاع (.)patent families
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و ُتع ّرف جمموعة �أو �أ�سرة براءة االخرتاع ب�أنها جمموعة براءات اخرتاع البتكار واحد مت
التقدم بها يف عدة بلدان �أو عدة مكاتب بغر�ض ت�سجيلها ،وهذا املعيار ميكن �أن يدل على
القيمة التجارية ،وهنا مت االقت�صار على براءات االخرتاع امل�سجلة يف املنظمة العاملية
للملكية الفكرية (.)WIPO
 - 2نجاح براءات االختراع ()Patent Success

مت االعتماد على قاعدة بيانات ِدر ِونت لرباءات االخرتاع العاملية وقاعدة بيانات
ِدر ِونت لالبتكار يف احل�صول على البيانات اخلا�صة بكل جامعة ملعرفة ن�سبة الرباءات
التي مت منحها (ت�سجيلها) بالن�سبة �إىل براءات االخرتاع التي مت التقدم بها ،وهذا
املعيار يدل على مدى جناح اجلامعة يف براءات االخرتاع التي تقدمت بها.
 - 3براءات االختراع العالمية ()Global Patents

مت االعتماد على قاعدة بيانات ِدر ِونت لرباءات االخرتاع العاملية وقاعدة بيانات
ِدر ِونت لالبتكار يف احل�صول على البيانات اخلا�صة بكل جامعة ملعرفة ن�سبة الرباءات
التي مت التقدم بها يف مكاتب ت�سجيل براءات االخرتاع يف كل من �أمريكا و�أوروبا واليابان،
ولأن �إجراءات التقدم لت�سجيل براءة االخرتاع مكلفة و�شاقة ،ف�إن التقدم �إىل كل هذه
املكاتب لت�سجيل براءة اخرتاع لالبتكار نف�سه يف �أكرث من مكتب للت�سجيل يدل على �أن
االبتكار املطلوب ت�سجيله ُيع ُّد ذا قيمة علمية وجتارية.
 - 4االستشهاد ببراءات االختراع ()Patent Citations

مت االعتماد على قاعدة بيانات اال�ست�شهاد برباءات االخرتاع املذكور �آن ًفا ملعرفة عدد
املرات التي مت اال�ست�شهاد بها لرباءة االخرتاع يف براءات االخرتاع الأخرى .ومن �ضمن
�إجراءات فح�ص طلبات براءة االخرتاع ،ينظر الفاح�صون �إىل اال�ست�شهاد بالأبحاث والرباءات
ال�سابقة يف جمال براءة االخرتاع ،و ُينظر �إىل عدد مرات اال�ست�شهاد برباءة االخرتاع على �أنه
م�ؤ�شر على ت�أثري براءة االخرتاع على حركة البحث والتطوير والناحية التجارية � ً
أي�ضا.
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 - 5تأثير االستشهاد ببراءات االختراع ()Patent Citation Impact

مت االعتماد على قاعدة بيانات اال�ست�شهاد برباءات االخرتاع ملعرفة ت�أثري براءة
االخرتاع يف براءات االخرتاع الأخرى من خالل اال�ست�شهاد بها .وحيث �إن هذا املعيار
مرتبط باملعيار التايل (ن�سبة براءات االخرتاع امل�ست�ش َهد بها) ف�إن ك ًال منهما مت �إعطا�ؤه
ن�صف الوزن مقارنة باملعايري الأخرى� ،أي ُيح�سب وزن كل منهما بن�صف وزن �أي معيار
�آخر من املعايري الثمانية الأخرى.
المستشهد بها ()Percent of Patents Cited
 - 6نسبة براءات االختراع
َ

مت االعتماد على قاعدة بيانات اال�ست�شهاد برباءات االخرتاع ملعرفة ن�سبة براءات
االخرتاع التي مت اال�ست�شهاد بها يف براءات االخرتاع الأخرى مرة �أو �أكرث .وحيث �إن هذا
املعيار مرتبط باملعيار ال�سابق (ت�أثري اال�ست�شهاد برباءات االخرتاع) ف�إن ك ًال منهما مت
�إعطا�ؤه ن�صف الوزن مقار ًنا باملعايري الأخرى� ،أي ُيح�سب وزن كل منهما بن�صف وزن �أي
معيار �آخر من املعايري الثمانية الأخرى.
- 7تأثير االستشهاد باألوراق العلمية في براءات االختراع
()Patent to Article Citation Impact

مت ا�ستخدام املحتوى الأ�سا�سي ل�شبكة العلوم املذكورة �آن ًفا لقيا�س معدل عدد املرات
التي مت فيها اال�ست�شهاد بالأوراق العلمية اخلا�صة باجلامعة يف براءات االخرتاع الأخرى.
وهذا املعيار الفريد يقي�س مدى ت�أثري الأوراق العلمية املن�شورة للجامعة يف املجالت
العلمية يف جمال البحث والتطوير ،من خالل ا�ست�شهادات براءات االخرتاع بها.
- 8تأثير االستشهاد باألوراق العلمية في المجال الصناعي
()Industry Article Citation Impact

وقد ا�ستُخدم املحتوى الأ�سا�سي ل�شبكة العلوم ملعرفة هذا اال�ست�شهاد� ،إذ �إن
اال�ست�شهاد بالأوراق العلمية يف الأوراق العلمية الأخرى هو �إحدى طرق قيا�س ت�أثري
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الأبحاث العلمية ،لكن �أن ت�ست�شهد ورقة علمية �صادرة من ال�صناعة بالأوراق العلمية
املن�شورة من ِقبل اجلامعات ،ف�إن هذا املعيار يك�شف عن ت�أثري الأوراق العلمية املن�شورة
للجامعة يف جمال ال�صناعة.
- 9نسبة األوراق العلمية المنشورة بالتعاون مع الصناعة
()Percent of Industry Collaborative Articles

وقد ا�ستُخدم املحتوى الأ�سا�سي ل�شبكة العلوم � ً
أي�ضا ملعرفة الن�سبة املئوية للأوراق
العلمية التي تن�شرها اجلامعة ،والتي ت�ضم واحدً ا �أو �أكرث من امل�ؤلفني من القطاعات
ال�صناعية ،وهذا املعيار يظهر الن�سبة املئوية من الن�شاط البحثي الذي يتم بالتعاون مع
ال�صناعة ،وهو ي�شري �إىل الت�أثري االقت�صادي امل�ستقبلي للم�شروعات البحثية امل�شرتكة
مع ال�صناعة.
- 10العدد الكلي لألوراق العلمية الموجودة في المحتوى
األساسي لشبكة العلوم
()Total Web of Science Core Collection Papers

وقد ا�ستُخدم املحتوى الأ�سا�سي ل�شبكة العلوم ملعرفة العدد الكلي للأوراق العلمية
املن�شورة من ِقبل اجلامعة .وهذا املعيار يدل على حجم ناجت الأبحاث العلمية للجامعة.
الدرجة النهائية ()Final Score

مت ا�ستخدام هذه املعايري الع�شرة لرتتيب اجلامعات ،ومت حتقيق النتيجة من خالل
جمع قيم الدرجات التي �أخذتها كل جامعة يف املعايري كلها ،عل ًما ب�أن وزن املعايري مت�سا ٍو،
ما عدا املعيارين ( )5و( )6اللذين �أخذ كل منهما  50%من وزن املعايري الأخرى ،لأنهما
ً
ارتباطا وثي ًقا بقيا�س اخلا�صية نف�سها ،ويكمل �أحدهما الآخر.
مرتبطان
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قوائم الجامعات المتميزة في مجال االبتكار

حتى الآن مت �إ�صدار ثالث قوائم خمتلفة للجامعات املتميزة يف جمال االبتكار،
وهي:
•قائمة اجلامعات العاملية املتميزة يف جمال االبتكار ،وبد�أ �إ�صدارها يف 2015م.
•قائمة اجلامعات الأوروبية املتميزة يف جمال االبتكار ،وبد�أ �إ�صدارها يف 2016م.
•قائمة اجلامعات الآ�سيوية والبا�سيفيكية املتميزة يف جمال االبتكار ،وبد�أ �إ�صدارها
يف 2016م.
ومن يدقق يف القوائم يجد هناك فرو ًقا بني ترتيب اجلامعات التي ترد يف القائمة
العاملية وبني ترتيبها يف القائمة اخلا�صة بالقارة التي هي فيها ،حيث قد يختلف الرتتيب
الن�سبي بني اجلامعات عند ت�صنيفها يف قارتها .وال�سبب يف هذا ب�سيط ،حيث �إن
الرتتيب يعتمد على جمموع درجات املعايري الع�شرة اخلا�صة باالبتكار والتي حازتها
كل جامعة ،ففي القائمة العاملية مل يتم �إدخال �أي جامعة تقدمت لت�سجيل �أقل من 70
براءة اخرتاع لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية (World Intellectual Property
 )Organization, WIPOخالل ال�سنوات اخلم�سة التي مت فيها معاينة الإنتاج العلمي
للجامعة (2016-2011م) ،بينما يف القوائم اخلا�صة بالقارات مت �إدخال اجلامعات
التي تقدمت حتى بـ  50براءة اخرتاع ،وهو ما �أ ّثر يف جمموع الدرجات التي ح�صلت
عليها اجلامعات يف القوائم املختلفة ،وجعل ترتيبها خمتلفا من قائمة لأخرى.
وكمثال على هذا ،يو�ضح اجلدول ( )1ترتيب بع�ض اجلامعات الأوروبية يف القائمة
العاملية ويف القائمة الأوروبية ،كما يو�ضح اجلدول ( )2ترتيب بع�ض اجلامعات الآ�سيوية
يف القائمة العاملية والقائمة الآ�سيوية البا�سيفيكية.
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الجدول ( )1مثال على اختالف ترتيب بعض الجامعات األوروبية بين القائمتين العالمية
واألوروبية

الجامعة

ترتيبها في القائمة
العالمية

ترتيبها في القائمة
األوروبية

�إمربيال كولج لندن

8

2

املعهد الفدرايل ال�سوي�سري للتقنية
يف لوزان

12

4

جامعة كامربيدج

18

3

جامعة بيري وماري كوري

-

18

جامعة �أك�سفورد

40

14

جامعة ميونيخ التقنية
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الجدول ( )2مثال على اختالف ترتيب بعض الجامعات اآلسيوية بين القائمتين العالمية
واآلسيوية الباسيفيكية

الجامعة

ترتيبها في القائمة
العالمية

ترتيبها في القائمة
اآلسيوية الباسيفيكية

جامعة بوهاجن للعلوم والتقنية

13

4

جامعة طوكيو

20

3

جامعة �أو�ساكا

22

9

جامعة كيوتو

26

8

جامعة �سي�ؤول الوطنية

34

2

جامعة توهوكو

36
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مقدمة حول التصنيف

مت ت�صنيف جامعة �ستانفورد الأمريكية على �أنها اجلامعة الأكرث ابتكا ًرا يف العامل
للعام الرابع على التوايل ،وف ًقا لأحدث ت�صنيف (2018م) من قبل وكالة رويرتز (.)26
وبالنظر �إىل ترتيب اجلامعات الع�شرة الأوىل يف ت�صنيف عام 2018م ُيالحظ وجود
تغري ب�سيط عن ترتيبها يف العام 2017م� .إذ �إن ثماين جامعات من �أف�ضل ع�شر جامعات
يف العام 2017م بقيت يف �أعلى اجلامعات الع�شرة لعام 2018م ،يف حني دخلت جامعة
�إمربيال كولج لندن (الربيطانية) وجامعة �شمال كارولينا يف ت�شابل هيل (الأمريكية)
لأول مرة �ضمن اجلامعات الع�شرة الأف�ضل يف العامل يف ت�صنيف 2018م ،بينما خرجت
منظومة جامعة م�شيجان (الأمريكية) واملعهد الكوري املتقدم للعلوم والتقنية (كاي�ست)
من قائمة الع�شرة الأوائل (.)26
كذلك ،فقد احتفظ معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية ( )MITوجامعة هارفارد
مبكانتيهما كما هو احلال يف ت�صنيف 2017م ،حيث جاء ترتيبهما يف املرتبتني الثانية
والثالثة على التوايل .وقد ا�ستحوذت اجلامعات الأمريكية على حوايل ن�صف اجلامعات
يف الت�صنيف ،حيث ورد يف جدول 2018م للجامعات العاملية املتميزة يف جمال االبتكار
 46جامعة �أمريكية ،وهذا �أقل بثالث جامعات عن جدول 2017م.
وح�صلت جامعة كي يو لوفان ( )KU Leuvenيف بلجيكا على املرتبة ال�سابعة
(مرتاجعة عن املرتبة اخلام�سة يف عام 2017م) ،لكنها بقيت مت�صدرة اجلامعات
الأوروبية لعام 2018م يف جمال االبتكار ،ويرجع ذلك جزئ ًيا �إىل �إنتاج عدد كبري
من االخرتاعات ذات الأثر املرتفع ،ف�أ�صبحت بذلك �أف�ضل جامعة من خارج الواليات
املتحدة .واحتلت �إمربيال كولج يف لندن املرتبة الثامنة يف ت�صنيف 2018م (متقدمة
من املركز اخلام�س ع�شر يف قائمة 2017م) ،وبذلك تعد �أعلى جامعة يف اململكة املتحدة
وثاين �أف�ضل جامعة يف �أوروبا .ويف الوقت نف�سه ح�صلت اجلامعات الأوروبية على 27
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مركزً ا �ضمن �أف�ضل  100جامعة (وقد كانت  26جامعة يف قوائم 2017م)� ،أكرثها يف
اململكة املتحدة و�أملانيا.
�أما خارج الواليات املتحدة و�أوروبا ،فقد ا�ستحوذت �آ�سيا على  23مرك ًزا �ضمن
�أف�ضل  100جامعة عاملية متميزة يف االبتكار� ،أكرثها يف كوريا اجلنوبية واليابان ،وجاء
ترتيب املعهد الكوري املتقدم للعلوم والتقنية ( )KAISTيف املرتبة احلادية ع�شرة عامل ًيا
(مرتاجعا من املرتبة ال�ساد�سة يف 2017م)� ،أي بقي �أف�ضل جامعة �آ�سيوية يف جمال
متقدما على اجلامعات اليابانية يف هذا امل�ضمار.
االبتكار
ً
�إن منور االقت�صاد اجلدد واملناف�سة احلادة من اليابان وكوريا اجلنوبية وال�صني
هي قوى يجب �أخذها باالعتبار يف �أية معادلة ،لكن نتيجة ت�صنيف اجلامعات العاملية
املتميزة يف جمال االبتكار ي�شري �إىل �أن البحث العلمي امل�ؤثر والذي يقود �إىل اخرتاعات
تقنية تدعم �صناعات جديدة و�أ�سوا ًقا واعدة مازال يح�صل يف الغرب ولي�س يف امل�شرق.
و�سبب ذلك �أن الإنفاق على البحث العلمي يف الواليات املتحدة الأمريكية مازال �إنفا ًقا
مرتف ًعا ،الأمر الذي جعل جامعة �ستانفورد ترتبع على قمة اجلامعات العاملية املتميزة يف
جمال االبتكار .وهذه اجلامعة التي تقع يف قلب وادي ال�سيليكون يف كاليفورنيا مازالت
رئي�سا يف تطوير العامل احلديث املتعلق ب�شبكة الإنرتنت ،حيث �أن�ش�أ خريجوها
تلعب دو ًرا ً
�أكرب ال�شركات التقنية ذات ال�شهرة الوا�سعة يف العامل ،مثل �شركة جوجل و�إنتل ،ومازالت
اجلامعة تنتج با�ستمرار �أبحا ًثا جديدة وتقنيات حديثة ،ومازالت �أبحاثها م�صد ًرا مه ًما
من م�صادر البحث العلمي للباحثني يف �أنحاء العامل ،حيث حت�صل �أبحاثها على ن�سبة
عالية من اال�ست�شهاد بها.
وح�سب ت�صنيف اجلامعات املتميزة يف جمال االبتكار ،ميكن القول �أن �صفوة
اجلامعات يف هذا املجال هي اجلامعات ذات ال�شهرة العالية واخلربة الوا�سعة يف
�أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية ،وقد ا�ستحوذت �إجما ًال على  75مركزً ا من املراكز
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املائة يف الت�صنيف ( 48جلامعات �أمريكا ال�شمالية ،و 27جلامعات �أوروبا الغربية)،
تاركة  25مركزً ا جلامعات الدول الآ�سيوية ،حيث مل يدخل يف قائمة �أعلى ع�شرين
جامعة �سوى جامعة واحدة من اليابان وجامعتني من كوريا اجلنوبية ،تق ّدم براجمها
باللغة الإجنليزية� ،إحداهما املعهد الكوري املتقدم للعلوم والتقنية ،والذي مت �إن�شا�ؤه
�سنة 1971م من ِقبل احلكومة الكورية على طراز كليات الهند�سة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،بدعم مباليني الدوالرات التي ح�صلت عليها كقر�ض من وكالة الواليات
املتحدة الأمريكية للتطوير العاملي� .أما اجلامعات يف �أفريقيا و�أمريكا اجلنوبية
و�أوقيانو�سيا� ،أو الدول العربية فلم يدخل منها �شيء حتى الآن يف ت�صنيف اجلامعات
االبتكارية.
وينبغي الإ�شارة هنا �إىل �أن ت�صنيف اجلامعات ح�سب معايري االبتكار الع�شرة ال
ميكن �أن يعطي ال�صورة كاملة عن االبتكار الذي يقوم به الباحثون يف ق�سم ما �أو كلية ما
�أو مركز بحثي يف جامعة ما ،فالت�صنيف يقوم على �أ�سا�س قيا�س االبتكار على م�ستوى
اجلامعة ككل ،مما يعني �أنه قد يوجد ق�سم مبتكر يف جامعة معينة ،ولكن اجلامعة ككل
رمبا ال تدخل يف قائمة الت�صنيف �أو قد تقع يف ذيل قائمة الت�صنيف .وهذا طب ًعا ال يلغي
جهود مثل هذا الق�سم �أو ذاك املركز البحثي املتميز يف االبتكار ،والذي من املمكن �أن
يكون م�صد ًرا م�ؤث ًرا من م�صادر العلم احلديث والتقنية املتقدمة.
2

جدول الجامعات العالمية المتميزة في مجال االبتكار

يو�ضح اجلدول رقم ( )3اجلامعات املتميزة يف جمال االبتكار للعام 2018م (،)26
وهو �أحدث جدول يف الت�صنيف عند �إعداد هذا الكتاب .وقد اقت�صر هذا الكتاب على
اجلامعات اخلم�سة وال�سبعني الأول ،ليتم توحيد اجلداول يف كافة الت�صنيفات العاملية
والأوروبية والآ�سيوية.
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الجدول رقم ( )3الجامعات العالمية المتميزة في مجال االبتكار للعام 2017م

الترتيب اسم الجامعة بالعربية
1
2

جامعة �ستانفورد

اسم الجامعة باإلنجليزية

بلد الجامعة

Stanford University

الواليات املتحدة الأمريكية

معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية  Massachusetts Institute ofالواليات املتحدة الأمريكية
Technology

Harvard University

3

جامعة هارفارد

4

جامعة بن�سلفانيا

 University of Pennsylvaniaالواليات املتحدة الأمريكية

5

جامعة وا�شنطن

 University of Washingtonالواليات املتحدة الأمريكية

6

منظومة جامعة تك�سا�س

 University of Texas Systemالواليات املتحدة الأمريكية

الواليات املتحدة الأمريكية

7

جامعة كي يو لوفان

KU Leuven

بلجيكا

8

�إمربيال كولج لندن

Imperial College London

اململكة املتحدة

9

جامعة �شمال كارولينا يف
ت�شابل هيل

University of North
Carolina Chapel Hill

الواليات املتحدة الأمريكية

10

جامعة فاندربِلت

Vanderbilt University

الواليات املتحدة الأمريكية

11

املعهد الكوري املتقدم للعلوم
والتقنية (كاي�ست)

Korea Advanced Institute
of Science and Technology
)(KAIST

كوريا اجلنوبية

12

املعهد الفدرايل ال�سوي�سري
للتقنية يف لوزان

Swiss Federal Institute of
Technology in Lausanne
)(EPFL

�سوي�سرا

13

جامعة بوهاجن للعلوم
والتقنية

Pohang University of
Science and Technology
)(POSTECH

كوريا اجلنوبية

14

منظومة جامعة كاليفورنيا

University of California
System

الواليات املتحدة الأمريكية
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اسم الجامعة باإلنجليزية

بلد الجامعة

15

جامعة جنوب كاليفورنيا

University of Southern
California

الواليات املتحدة الأمريكية

16

جامعة كورنِل

Cornell University

الواليات املتحدة الأمريكية

17

جامعة ديوك

Duke University

الواليات املتحدة الأمريكية

18

جامعة كامربيدج

University of Cambridge

اململكة املتحدة

19

جامعة جونز هوبكينز

 Johns Hopkins Universityالواليات املتحدة الأمريكية

20

جامعة طوكيو

University of Tokyo

اليابان

21

معهد كاليفورنيا للتقنية

California Institute of
Technology

الواليات املتحدة الأمريكية

22

جامعة �أو�ساكا

Osaka University

اليابان

23

منظومة جامعة م�شيجان

University of Michigan
System

الواليات املتحدة الأمريكية

24

جامعة نورثوي�سرتن

Northwestern University

الواليات املتحدة الأمريكية

25

منظومة جامعة وي�سكون�سِ ن

University of Wisconsin
System

الواليات املتحدة الأمريكية

26

جامعة كيوتو

Kyoto University

اليابان

27

منظومة جامعة ميني�سوتا

University of Minnesota
System

الواليات املتحدة الأمريكية

28

منظومة جامعة �إيلينوي

University of Illinois
System

الواليات املتحدة الأمريكية

29

معهد جورجيا للتقنية

Georgia Institute of
Technology

الواليات املتحدة الأمريكية

30

جامعة �أوتا

University of Utah

الواليات املتحدة الأمريكية
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31

جامعة �إرالجنن نرمربج

University of Erlangen
Nuremberg

�أملانيا

32

جامعة والية �أوهايو

Ohio State University

الواليات املتحدة الأمريكية

33

جامعة كولومبيا

Columbia University

الواليات املتحدة الأمريكية

34

جامعة �سي�ؤول الوطنية

Seoul National University

كوريا اجلنوبية

35

جامعة تورونتو

University of Toronto

كندا

36

جامعة توهوكو

Tohoku University

اليابان

37

جامعة بيت�سربج

University of Pittsburgh

الواليات املتحدة الأمريكية

38

جامعة ييل

Yale University

الواليات املتحدة الأمريكية

39

جامعة َ�سنجكيونكوان

Sungkyunkwan University

كوريا اجلنوبية

40

جامعة �أك�سفورد

University of Oxford

اململكة املتحدة

41

منظومة جامعة كولورادو

University of Colorado
System

الواليات املتحدة الأمريكية

42

جامعة َتفت�س

Tufts University

الواليات املتحدة الأمريكية

43

معهد بيلور للطب

 Baylor College of Medicineالواليات املتحدة الأمريكية

44

جامعة ت�سينجهاو

Tsinghua University

ال�صني

45

جامعة ميونيخ التقنية

Technical University of
Munich

�أملانيا

46

جامعة كيو�شو

Kyushu University

اليابان

47

معهد طوكيو للتقنية

Tokyo Institute of
Technology

اليابان
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اسم الجامعة باإلنجليزية

بلد الجامعة

48

يونيفر�سيتي كولج لندن

University College London

اململكة املتحدة

49

معهد �سوي�سرا االحتادي
للتقنية يف زوريخ

ETH Zurich - Swiss Federal
Institute of Technology
Zurich

�سوي�سرا

50

منظومة جامعة بريدو

 Purdue University Systemالواليات املتحدة الأمريكية

51

جامعة �شيكاجو

University of Chicago

الواليات املتحدة الأمريكية

52

جامعة �أوريجون لل�صحة
والعلوم

Oregon Health and
Science University

الواليات املتحدة الأمريكية

53

جامعة مان�ش�سرت

University of Manchester

اململكة املتحدة

54

منظومة جامعة �إنديانا

 Indiana University Systemالواليات املتحدة الأمريكية

55

جامعة مونتبِليي

Montpellier University

فرن�سا

56

جامعة ميونخ

University of Munich

�أملانيا

57

جامعة الدمنارك للتقنية

Technical University of
Denmark

الدمنارك

58

جامعة �إميوري

Emory University

الواليات املتحدة الأمريكية

59

جامعة بيكني

Peking University

ال�صني

60

جامعة ال�سوربون

Sorbonne University

فرن�سا

61

جامعة بريتي�ش كولومبيا

University of British
Columbia

كندا

62

جامعة دِلفت للتقنية

Delft University of
Technology

هولندا

63

جامعة �سنغافورة الوطنية

National University of
Singapore

�سنغافورة

57

58
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64

جامعة برن�ستون

Princeton University

الواليات املتحدة الأمريكية

65

جامعة زيورخ

University of Zurich

�سوي�سرا

66

جامعة هانياجن

Hanyang University

كوريا اجلنوبية

67

جامعة كي�س و�سرتن ريزرف

Case Western Reserve
University

الواليات املتحدة الأمريكية

68

جامعة يون�سي

Yonsei University

كوريا اجلنوبية

69

جامعة َرجترز احلكومية يف
نيو برونزويك

Rutgers State University
New Brunswick

الواليات املتحدة الأمريكية

70

جامعة بو�سطون

Boston University

الواليات املتحدة الأمريكية

71

منظومة جامعة
ما�سات�شو�ست�س

University of
Massachusetts System

الواليات املتحدة الأمريكية

72

جامعة جوهان�س جاتِنربج
يف مينز

Johannes Gutenberg
University of Mainz

�أملانيا

73

جامعة ويك فور�ست

Wake Forest University

الواليات املتحدة الأمريكية

74

جامعة كيو

Keio University

اليابان

75

جامعة كوريا

Korea University

كوريا اجلنوبية

ومن اجلدول ( )3يت�ضح �أن �أكرب عدد من اجلامعات العاملية املتميزة يف جمال االبتكار
هو يف الواليات املتحدة الأمريكية ،كما هو مبني يف اجلدول ()4؛ ويف هذا اجلدول مت
ذكر عدد اجلامعات املتميزة يف جمال االبتكار يف العام 2018م يف كل بلد من البلدان،
و�أعطي معه عدد اجلامعات املتميزة يف جمال االبتكار يف العام 2017م ،وذلك من
�أجل املقارنة.
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الجدول ( )4توزيع أول  75من الجامعات العالمية المتميزة في االبتكار
حسب البلدان في العامين  2017و2018م

أسماء البلدان

عدد الجامعات المتميزة
في مجال االبتكار
2017م
2018م

الواليات املتحدة الأمريكية

39

40

اليابان

7

7

كوريا اجلنوبية

7

6

اململكة املتحدة

5

4

�أملانيا

4

3

�سوي�سرا

3

3

فرن�سا

2

2

كندا

2

2

ال�صني

2

2

بلجيكا

1

2

الدمنارك

1

2

هولندا

1

1

�سنغافورة

1

1

املجموع

75

75
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1

الجامعات األوروبية المتميزة
في مجال االبتكار

مقدمة حول التصنيف

يف قائمة ت�صنيف اجلامعات الأوروبية املتميزة يف جمال االبتكار للعام 2018م ،احتلت
جامعة كي يو لوفان ( )KU Leuvenالبلجيكية �أعلى القائمة لتكون اجلامعة املبتكرة
الأوىل على م�ستوى �أوروبا لل�سنة الثالثة على التوايل من �ضمن اجلامعات التي تعمل على
تقدم العلوم ،واخرتاع التقنيات احلديثة ،ودعم ال�صناعات والأ�سواق .و ُي�شار هنا �إىل �أن
هذه اجلامعة تقدم براجمها باللغة الهولندية ( ،)Dutchوقد مت �إن�شا�ؤها �سنة 1425م.
وت�أتي بعد هذه اجلامعة جامعة �إمربيال كولج لندن يف املرتبة الثانية وجامعة كامربيج يف
املرتبة الثالثة� ،أي �إنهما حافظتا على ترتيبهما � ً
أي�ضا لل�سنة الثالثة على التوايل ،يف حني
تغريت مواقع بع�ض اجلامعات يف الت�صنيف بني قائمتي  2017و 2018م.
فعلى الرغم من �أن عدد اجلامعات الأملانية مل يتغري بني قائمتي  2017و 2018م،
وهو  23جامعة ،لكن مواقع كثري منها ارتفعت يف قائمة 2018م .وللتعبري عن هذا
االرتفاع تراكم ًيا ،ميكن القول �أنها ارتفعت جمتمع ًة  23مو�ض ًعا ،وهذا �أكرب تقدم
جلامعات بلد �أوروبي يف القائمة� .أما اجلامعات الربيطانية فقد ازداد عددها من
 17يف العام 2017م �إىل  21يف العام 2018م ،لكنها تراكم ًيا قد نزلت  35مو�ض ًعا
ل�صالح جامعات من بلدان �أخرى .ورمبا يكون ال�سبب الأو�ضح يف ذلك هو خروج اململكة
املتحدة من االحتاد الأوروبي ،والذي ُيعرب عنه باخت�صار بكلمة “ ،”Brexitرغم �أنه
مازال العمل جار ًيا عليه و�سي�ستغرق وقتًا �إىل �أن يتم ،لكن هذا قد ي�ؤدي �إىل انتقال
بع�ض العلماء من بريطانيا �إىل دول �أوروبية �أخرى؛ �إذ ت�شري درا�سة متت يف فرباير
2018م ،وقام بها املركز العاملي للدرا�سات اجلامعية (Centre for Global Higher
 )Educationومقره يف اململكة املتحدة� ،أن كث ًريا من اجلامعات الأملانية تنظر �إىل خروج
اململكة املتحدة من االحتاد الأوروبي على �أنه ميزة� ،إذ ت�ستطيع اجلامعات الأملانية بعده
�أن جتتذب الباحثني الربيطانيني .ويف الوقت نف�سه ت�شري الدرا�سة �إىل �أن الأكادمييني
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يف اململكة املتحدة ي�شتكون من قلة عدد الربيطانيني الذين يتقدمون لوظائف باحثي
ما بعد الدكتوراه ( ،)postdocsوالذين بد�أوا يبحثون عن هذه الوظائف يف االحتاد
الأوروبي �أو الواليات املتحدة الأمريكية ،ويتوقعون �أن يزداد الأمر �سو ًءا عندما يتم
اخلروج النهائي من االحتاد الأوروبي .وهناك درا�سة متت يف نوفمرب 2017م ،وقامت
بها مدر�سة امل�ستقبل العاملي ( )School of International Futuresل�صالح اجلمعية
امللكية ( )Royal Societyيف اململكة املتحدة ،تتوقع �أن تناف�س اجلامعات الربيطانية
على عدد �أقل من العاملني امل�ؤهلني وامل�شروعات التي كانت ت�ستقطب الدعم الأوروبي،
ورمبا �سيقل عدد الباحثني الربيطانيني الذين �س ُيدعون للإ�سهام يف البحوث امل�شرتكة
وامل�ؤمترات ،و�سيقل � ً
أي�ضا عدد اتفاقيات التعاون الدويل .وباملثل ،ف�إن اجلهات الأوروبية
الداعمة للبحوث يف اجلامعات قد تف�ضل �أن حتتفظ با�ستثماراتها يف االحتاد الأوروبي
لتفادي ال�ضرائب وامل�شكالت التي قد تن�ش�أ من العمل مع اجلامعات الربيطانية بعد
خروج اململكة املتحدة من االحتاد (.)28
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن �أملانيا ركزت ب�شكل كبري على دعم العلوم ،وزادت من
ميزانيات البحوث على م�ستوى احلكومة الفدرالية لت�شجيع النمو يف ال�صناعات
اجلديدة ،مثل الطاقة املتجددة ،مع الإ�شارة �إىل �أن امل�ست�شارة الأملانية �أجنال مركل
حتمل الدكتوراه يف كيمياء الكم ،وعملت باحثة علمية قبل دخولها املجال ال�سيا�سي.
وح�سب حتليل ُن�شر يف جملة الطبيعة (� )Natureسنة 2017م ،ف�إن الباحثني ينجذبون
�إىل القدوم والعمل يف املانيا ،ب�سبب تخ�صي�ص ميزانية قدرها  4.6مليار يورو ملبادرة
التميز ( ،)Excellence Initiativeوالتي جذبت ما يقرب من �أربعة �آالف عامل
�أجنبي �إىل �أملانيا منذ �سنة 2005م .ويف عام 2016م ،ف�إن م�ؤ�س�سة البحث الأملانية
( ،)Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFGوهي وكالة الدعم الرئي�سة
يف �أملانيا ،خ�ص�صت  2.9مليار يورو للمنح البحثية ،مما يعني زيادة احتمالية دعم
املقرتحات البحثية مبعدل ال ب�أ�س به.
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الجامعات األوروبية المتميزة
في مجال االبتكار

وت�شري قائمة اجلامعات الأوروبية املتميزة يف جمال االبتكار لعام 2018م �إىل �أنه
ال عالقة لعدد اجلامعات املتميزة يف بلد ما بحجم ذلك البلد .فمث ًال ،بلجيكا لديها
�سبع جامعات يف القائمة ،يف حني �أن عدد �سكانها  11مليو ًنا فقط؛ ومثل ذلك �سوي�سرا،
والدمنارك ،وهولندا ،وجمهورية �إيرلندا؛ بينما رو�سيا ،وهي الدولة الأكرث �سكا ًنا يف
القارة الأوروبية وذات خام�س �أكرب اقت�صاد يف �أوروبا ،مل يدخل � ٍأي من جامعاتها يف
القائمة.
و�سواء �أكانت اجلامعة يف �أعلى القائمة �أم يف �أ�سفلها ،ف�إنها تبقى �ضمن �أعلى مائة
جامعة على م�ستوى �أوروبا .وهذه اجلامعات هي م�صدر الأبحاث الأ�صيلة والتقنيات
املفيدة املحفزة والداعمة لالقت�صاد العاملي.
جدول الجامعات األوروبية المتميزة في مجال االبتكار
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يو�ضح اجلدول رقم ( )5اجلامعات الأوروبية املتميزة يف جمال االبتكار للعام
2018م( ،)28وهو �أحدث جدول يف الت�صنيف عند �إعداد هذا الكتاب .وكما ُذكر يف جداول
اجلامعات العاملية ،فقد اقت�صرنا يف هذا الكتاب على اجلامعات اخلم�سة وال�سبعني
الأوائل ،ليتم توحيد اجلداول يف كافة الت�صنيفات العاملية والأوروبية والآ�سيوية.
الجدول رقم ( )5الجامعات األوروبية المتميزة في مجال االبتكار للعام 2018م

الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

اسم الجامعة باإلنجليزية

بلد الجامعة

1

جامعة كي يو لوفان

KU Leuven

بلجيكا

2

�إمربيال كولج لندن

Imperial College London

اململكة املتحدة

3

جامعة كامربيج

University of Cambridg

اململكة املتحدة

4

املعهد الفدرايل ال�سوي�سري
للتقنية يف لوزان

Swiss Federal Institute of
Technology in Lausanne
)(EPFL

�سوي�سرا

65

66
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الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

اسم الجامعة باإلنجليزية

بلد الجامعة

5

جامعة �إرالجنن نرمربج

University of Erlangen
Nuremberg

�أملانيا

6

جامعة ميونخ التقنية

Technical University of
Munich

�أملانيا

7

جامعة مان�ش�سرت

University of Manchester

اململكة املتحدة

8

جامعة ميونخ

University of Munich

�أملانيا

9

جامعة الدمنارك التقنية

Technical University of
Denmark

الدمنارك

10

املعهد ال�سوي�سري الفدرايل
للتقنية يف زيورخ

Swiss Federal Institute of
Technology Zurich

�سوي�سرا

11

جامعة كولج لندن

University College
London

اململكة املتحدة

12

جامعة دلفت للتقنية

Delft University of
Technology

هولندا

13

جامعة زيورخ

University of Zurich

�سوي�سرا

14

جامعة �أك�سفورد

University of Oxford

اململكة املتحدة

15

جامعة بازل

University of Basel

�سوي�سرا

16

جامعة مونتبليي

University of Montpellier

فرن�سا

17

جامعة ليدن

Leiden University

هولندا

جامعة بري وماري كوري
يف باري�س 6
جامعة باري�س دي�سكارت
يف باري�س 5

Pierre & Marie Curie
University - Paris 6

فرن�سا

University of Paris
Descartes - Paris 5

فرن�سا

20

جامعة رِبرخت كارل يف هيدلربج

Ruprecht Karl University
Heidelberg

�أملانيا

21

جامعة جوهان�س جاتِنربج يف مينز

Johannes Gutenberg
University of Mainz

�أملانيا

22

اجلامعة احلرة يف برلني

Free University of Berlin

�أملانيا

18
19
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اسم الجامعة بالعربية

اسم الجامعة باإلنجليزية

بلد الجامعة

23

جامعة �إندهوفن للتقنية

Eindhoven University of
Technology

هولندا

24

جامعة فريربج

University of Freiburg

�أملانيا

25

جامعة باري�س�-سود يف باري�س 11

 University of Paris SudParis 11

فرن�سا

26

جامعة برلني الطبية اخلريية

Charité Medical
University of Berlin

�أملانيا

27

جامعة هَمبولدت يف برلني

Humboldt University of
Berlin

�أملانيا

28

جامعة جرينوبل �ألب�س

Grenoble Alpes
University

فرن�سا

29

جامعة در�سدن التقنية

Dresden University of
Technology

�أملانيا

30

جامعة بوردو

University of Bordeaux

فرن�سا

31

معهد كارل�سروه التقني

Karlsruhe Institute of
Technology

�أملانيا

32

جامعة �أو�سلو

University of Oslo

الرنوج

33

جامعة جِ نت

Ghent University

بلجيكا

34

جامعة بريمنجهام

University of
Birmingham

اململكة املتحدة

35

جامعة كالود برنارد يف ليون 1

University of Claude
Bernard - Lyon 1

فرن�سا

36

جامعة جال�سجو

University of Glasgow

اململكة املتحدة

37

جامعة كوين ماري يف لندن

Queen Mary University
London

اململكة املتحدة

38

كينجز كولج لندن

King’s College London

اململكة املتحدة

39

اجلامعة التقنية يف برلني

Technical University of
Berlin

�أملانيا

67

68
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الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

اسم الجامعة باإلنجليزية

بلد الجامعة

40

جامعة �آر دبليو تي �إت�ش �آخن

RWTH Aachen University

�أملانيا

41

جامعة �سرتا�سبورج

University of Strasbourg

فرن�سا

42

اجلامعة احلرة يف بروك�سل

Free University of
Brussels

بلجيكا

43

جامعة كوبنهاجن

University of
Copenhagen

الدمنارك

44

جامعة البوليتكنيك يف ميالنو

Polytechnic University of
Milan

�إيطاليا

45

جامعة �إدنربه

University of Edinburgh

اململكة املتحدة

46

معهد جرينوبل للتقنية

Grenoble Institute of
Technology

فرن�سا

47

جامعة فريجي يف بروك�سل

Vrije University of
Brussels

بلجيكا

48

جامعة �أوترخت

Utrecht University

هولندا

49

مدر�سة البوليتكنيك

Ecole Polytechnique

فرن�سا

50

جامعة جوته يف فرانكفورت

Goethe University
Frankfurt

�أملانيا

51

جامعة باري�س ديديروت يف باري�س

University of Paris
Diderot - Paris 7

فرن�سا

52

جامعة مان�سرت

University of Munster

�أملانيا

53

جامعة كارديف

Cardiff University

اململكة املتحدة

54

اجلامعة الكاثوليكية يف لوفني

Catholic University of
Louvain

بلجيكا

55

املدر�سة الطبية يف هانوفر

Hannover Medical
School

�أملانيا

56

جامعة �إرا�سمو�س يف روتردام

Erasmus University
Rotterdam

هولندا

57

جامعة �أم�سرتدام

University of Amsterdam

هولندا

7
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بلد الجامعة

58

جامعة دندي

University of Dundee

اململكة املتحدة

59

جامعة �أك�سي�س مار�سيل

University of AixMarseille

فرن�سا

60

جامعة لي�سرت

University of Leicester

اململكة املتحدة

61

جامعة �سارالند

Saarland University

�أملانيا

62

جامعة �شيفيلد

University of Sheffield

اململكة املتحدة

63

Eberhard Karls University
جامعة �إبرهارد كارلز يف توبينجن
of Tubingen

�أملانيا

64

جامعة فيينا التقنية

Vienna University of
Technology

النم�سا

65

معهد ترينيتي يف دبلن

Trinity College Dublin

�إيرلندا

66

جامعة ميالنو

University of Milan

�إيطاليا

67

جامعة بول �ساباتيي يف تولوز 3

University of Paul
Sabatier - Toulouse III

فرن�سا

68

جامعة ليدز

University of Leeds

اململكة املتحدة

69

جامعة بر�شلونة

University of Barcelona

�إ�سبانيا

70

جامعة �ساوثامبتون

University of
Southampton

اململكة املتحدة

71

جامعة �شتوجتارت

University of Stuttgart

�أملانيا

72

جامعة ويرزبرج

University of Wurzburg

�أملانيا

73

جامعة لورين

University of Lorraine

فرن�سا

74

جامعة جنيف

University of Geneva

�سوي�سرا

75

جامعة تونت

University of Twente

هولندا

69

70
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من اجلدول ( )5يت�ضح �أن �أكرب عدد من اجلامعات الأوروبية املتميزة يف جمال
االبتكار هو يف �أملانيا ،كما هو مبني يف اجلدول ( .)6ويف هذا اجلدول مت ذكر عدد
اجلامعات الأوروبية املتميزة يف جمال االبتكار يف العام 2018م يف كل بلد من البلدان
الأوروبية ،كما �أعطي معه عدد اجلامعات الأوروبية املتميزة يف جمال االبتكار يف العام
2017م ،وذلك من �أجل املقارنة.
الجدول ( )6عدد الجامعات األوروبية المتميزة في مجال االبتكار حسب البلدان في العامين
 2017و2018م

أسماء البلدان

عدد الجامعات المتميزة في مجال
االبتكار
2017م
2018م

�أملانيا

20

18

اململكة املتحدة

16

15

فرن�سا

14

15

هولندا

7

7

بلجيكا

5

5

�سوي�سرا

5

4

الدمنارك

2

3

�إيطاليا

2

3

�إ�سبانيا

1

1

�إيرلندا

1

2

الرنوج

1

1

النم�سا

1

1

املجموع

75

75
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1

الجامعات اآلسيوية والباسيفيكية
المتميزة في مجال االبتكار

مقدمة حول التصنيف

رغم عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف كوريا اجلنوبية ،ف�إن هناك عالقات قوية ورا�سخة
بني اجلامعات وال�صناعة ،وهذه العالقات ت�ستمر يف توجيه النمو االقت�صادي واالبتكار
التقني يف البلد؛ وهذه النتيجة هي التي و�صلت �إليها وكالة رويرتز يف ت�صنيفها ال�سنوي
الثالث للجامعات الآ�سيوية والبا�سيفيكية املتميزة يف جمال االبتكار ،والتي تعمل على
تقدم العلوم وابتكار تقنيات حديثة ( .)29وقد جاء املعهد الكوري املتقدم للعلوم والتقنية
( ،)Korea Advanced Institute of Science and Technologyوالذي ُيعرف
حال ًيا با�سمه املخت�صر ( )KAISTيف �أعلى قائمة الت�صنيف للعام الثالث على التوايل،
موجهة للبحث والعلوم والهند�سة ،ولها ثالثة مواقع يف
وهو تاريخ ًّيا �أقدم جامعة كورية ّ
مدن :دايجون ( ،)Daejeonو�سي�ؤول ( ،)Seoulوبو�سان ( .)Busanوهذا املعهد ينتج
كمية كبرية من االبتكارات ويتقدم برباءات اخرتاع �أكرث من باقي اجلامعات يف قائمة
الـ � ،75إ�ضافة �إىل �أن الباحثني الآخرين يف العامل ي�ست�شهدون يف �أبحاثهم وبراءات
اخرتاعاتهم ب�أبحاث وبراءات اخرتاع هذا املعهد.
�أما املركز الثاين يف قائمة اجلامعات الآ�سيوية والبا�سيفيكية املتميزة يف جمال
االبتكار فقد كان من ن�صيب اجلامعة اليابانية العريقة ،جامعة طوكيو ،والتي انتقلت من
املركز الثالث (يف 2017م) �إىل املركز الثاين (يف 2018م) .وقد �أتت جامعة بوهاجن
للعلوم والتقنية ()Pohang University of Science & Technology, POSTECH
يف املركز الثالث ،متقدمة يف قائمة الت�صنيف ،بعد �أن كانت يف املركز الرابع يف العام
2017م .وهذه اجلامعة �أن�ش�أتها �شركة ال�صلب الكورية اجلنوبية (� )POSCOسنة
1986م .وهي اجلامعة الأوىل بني اجلامعات من حيث عدد الأوراق العلمية التي ي�شارك
فيها باحثون يعملون يف جمال ال�صناعة ،ويف عدد مرات اال�ست�شهاد ب�أوراقها البحثية
من ِقبل الأوراق العلمية التي ينتجها القطاع اخلا�ص.

73

74

5
�أم���ا الـمــركـ ـ ـ���ز ال ـ ــراب���ع فج ـ ـ ـ���اء م���ن ن�صـي���ب ج ـ ــام ـ ـع���ة �سي����ؤول الوطنـ ـي���ة
( )Seoul National University, SNUالت���ي مت �إن�شا�ؤه���ا �سن���ة 1946م ك�أول جامعة
وطني���ة ،وق���د ح�صلت على دعم مق���داره  68مليون دوالر �أمريك���ي ( 76مليار وان كوري
 )KRWم���ن ال�صناعات اخلارجية ،وهذا يعادل  15%من جمموع التمويل ،واملعروف �أن
اجلامع���ات يف كوريا اجلنوبية لها عالقات وثيقة بال�صناعة .لكن هذه اجلامعة تراجعت
مركزي���ن عن ت�صنيفها يف الع���ام 2017م ،حيث كانت يف املركز الثاين ،يف حني تقدمت
جامع���ة ت�سينجه���او ال�صينية مرك���زً ا واحدً ا لتنتق���ل من املركز ال�ساد����س (يف 2017م)
لتحتل املركز اخلام�س (يف 2018م).
وقد دخلت ثالث جامعات �صينية مل تكن يف الت�صنيف يف قائمة ت�صنيف جامعات
االبتكار الآ�سيوية والبا�سيفيكة (2018م) امل�ؤلفة من  75جامعة �آ�سيوية وبا�سيفيكية،
لي�صبح عدد اجلامعات ال�صينية املبتكرة  27جامعة ،مبا يف ذلك  3جامعات يف هونغ
كونغ ،بينما انخف�ض عدد اجلامعات من كوريا اجلنوبية من ( 22يف 2017م) �إىل 20
(يف 2018م) ،لكن هذا العدد يبقى �أكرب مما ُيتوقع من بلد عدد �سكانه �أقل من 51
مليون ن�سمة ،يف مقابل ال�صني التي عدد �سكانها �أكرث من  1370مليون ن�سمة� .أما
اليابان فقد حافظت على  19جامعة يف قائمة الت�صنيف للعام الثاين على التوايل.
ورغم �أن عدد �سكان الهند �أكرث من  1280مليون ن�سمة لكن مل يدخل القائمة �إال جامعة
هندية واحدة ،وهي املعهد الهندي للتقنية (،)The Indian Institutes of Technology, IIT
والذي ميثل �شبكة من  23جامعة ،وحيث �إن �إدارة براءات االخرتاع يف هذه اجلامعة مركزية،
فلم يكن من ال�سهل حتديد مرجعية البحث لأي جامعة منها.
وهناك بلدان لي�س لها ذكر يف القائمة ،مثل� :إندوني�سيا ،وباك�ستان ،وبنجالد�ش ،والتي
هي ثالث ورابع وخام�س الدول الآ�سيوية يف عدد ال�سكان على التوايل .كما مل تدخل �أية
جامعة من منطقة اخلليج العربي �أو الفلبني �أو فيتنام ،رغم اقت�صادياتها الكبرية (.)29
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جدول الجامعات اآلسيوية والباسيفيكية المتميزة في مجال االبتكار

2

يو�ضح اجلدول رقم ( )7اجلامعات الآ�سيوية والبا�سيفيكية املتميزة يف جمال
االبتكار للعام 2018م ( ،)29وهو �أحدث جدول يف الت�صنيف عند �إعداد هذا الكتاب.
الجدول رقم ( )7الجامعات اآلسيوية والباسيفيكية المتميزة في مجال االبتكار للعام 2018م

الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

اسم الجامعة باإلنجليزية

بلد الجامعة

1

املعهد الكوري املتقدم للعلوم
والتقنية (كاي�ست)

Korea Advanced Institute
of Science and Technology
)(KAIST

كوريا اجلنوبية

2

جامعة طوكيو

University of Tokyo

اليابان

3

جامعة بوهاجن للعلوم والتقنية

Pohang University of
Science & Technology
)(POSTECH

كوريا اجلنوبية

4

جامعة �سي�ؤول الوطنية

Seoul National University

كوريا اجلنوبية

5

جامعة ت�سينجهاو

Tsinghua University

ال�صني

6

جامعة �أو�ساكا

Osaka University

اليابان

7

جامعة كيوتو

Kyoto University

اليابان

8

جامعة َ�سنجكيونكوان

Sungkyunkwan University

كوريا اجلنوبية

9

جامعة توهوكو

Tohoku University

اليابان

10

اجلامعة الوطنية يف �سنغافورة

National University of
Singapore

�سنغافورة

11

جامعة هانياجن

Hanyang University

كوريا اجلنوبية

12

جامعة بيكني

Peking University

ال�صني

13

جامعة يون�سي

Yonsei University

كوريا اجلنوبية

75
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14

جامعة كيو�شو

Kyushu University

اليابان

15

جامعة كوريا

Korea University

كوريا اجلنوبية

16

معهد طوكيو للتقنية

Tokyo Institute of
Technology

اليابان

17

جامعة فودان

Fudan University

ال�صني

18

جامعة كيو

Keio University

اليابان

19

جامعة �شنغهاي جياو تونغ

Shanghai Jiao Tong
University

ال�صني

20

معهد جواجني للعلوم والتقنية

Gwangju Institute of
Science & Technology

كوريا اجلنوبية

21

جامعة زيجيانغ

Zhejiang University

ال�صني

22

اجلامعة ال�صينية يف هونغ كونغ

Chinese University of
Hong Kong

ال�صني (هونغ كونغ)

23

جامعة هوكايدو

Hokkaido University

اليابان

24

جامعة كيونغ هي

Kyung Hee University

كوريا اجلنوبية

25

جامعة مونا�ش

Monash University

�أ�سرتاليا

26

جامعة نانيانغ التقنية

Nanyang Technological
University

�سنغافورة

27

جامعة �أجو

Ajou University

كوريا اجلنوبية

28

جامعة هوازوجن للعلوم والتقنية

Huazhong University of
Science & Technology

ال�صني

29

جامعة هريو�شيما

Hiroshima University

اليابان

30

جامعة كوماموتو

Kumamoto University

اليابان
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اسم الجامعة باإلنجليزية

بلد الجامعة

31

جامعة ناجويا

Nagoya University

اليابان

32

جامعة بيجينغ للتقنية
الكيميائية

Beijing University of
Chemical Technology

ال�صني

33

جامعة �شرق ال�صني للعلوم
والتقنية

East China University of
Science & Technology

ال�صني

34

جامعة طوكيو للطب وطب
الأ�سنان

Tokyo Medical & Dental
)University (TMDU

اليابان

35

جامعة تياجنني

Tianjin University

ال�صني

36

جامعة �سيدين

University of Sydney

�أ�سرتاليا

37

جامعة �إيوا وومانز

Ewha Womans University

كوريا اجلنوبية

38

جامعة هونغ كونغ للعلوم
والتقنية

Hong Kong University of
Science & Technology

ال�صني (هونغ كونغ)

39

جامعة �أوكالند

University of Auckland

نيوزيالند

40

جامعة �شين�شو

Shinshu University

اليابان

41

جامعة جنوب ال�صني للتقنية

South China University of
Technology

ال�صني

42

جامعة كوينزالند

University of Queensland

�أ�سرتاليا

43

جامعة كانازاوا

Kanazawa University

اليابان

44

جامعة ال�صني للبرتول

China University of
Petroleum

ال�صني

45

جامعة ملبورن

University of Melbourne

�أ�سرتاليا

46

جامعة اجلنوب ال�شرقي يف
ال�صني

– Southeast University
China

ال�صني

47

جامعة هونغ كونغ

University of Hong Kong

ال�صني (هونغ كونغ)

77

78

5
الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

اسم الجامعة باإلنجليزية

بلد الجامعة

48

جامعة ت�سوكوبا

University of Tsukuba

اليابان

49

اجلامعة الكاثوليكية يف كوريا

Catholic University of
Korea

كوريا اجلنوبية

50

جامعة ناجنينغ

Nanjing University

ال�صني

51

جامعة نيو �ساوث ويلز

University of New South
Wales

�أ�سرتاليا

52

جامعة ت�شيبا

Chiba University

اليابان

53

جامعة كيان جياوتونغ

Xi’an Jiaotong University

ال�صني

54

جامعة ت�شونبوك الوطنية

Chonbuk National
University

كوريا اجلنوبية

55

جامعة ت�شونام الوطنية

Chonnam National
Universi

كوريا اجلنوبية

56

China University of Mining
جامعة ال�صني للتعدين والتقنية
& Technology

57

جامعة بو�سان الوطنية

Pusan National University

كوريا اجلنوبية

58

جامعة داليان للتقنية

Dalian University of
Technology

ال�صني

59

جامعة �أوكاياما

Okayama University

اليابان

60

جامعة كيونغبوك الوطنية

Kyungpook National
University

كوريا اجلنوبية

61

معهد هاربِن للتقنية

Harbin Institute of
Technology

ال�صني

62

جامعة نانكي

Nankai University

ال�صني

63

جامعة ت�شونغ �أنغ

Chung-Ang University

كوريا اجلنوبية

ال�صني

5

الجامعات اآلسيوية والباسيفيكية
المتميزة في مجال االبتكار

الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

اسم الجامعة باإلنجليزية

بلد الجامعة

64

جامعة �إنها

Inha University

كوريا اجلنوبية

65

جامعة �سن يات �سن

Sun Yat-Sen University

ال�صني

66

جامعة �سيت�شوان

Sichuan University

ال�صني

67

جامعة �شاندوجن

Shandong University

ال�صني

68

جامعة ال�صني للعلوم والتقنية
الإلكرتونية

University of Electronic
Science & Technology of
China

ال�صني

69

جامعة �أول�سان

University of Ulsan

كوريا اجلنوبية

70

جامعة وا�سيدا

Waseda University

اليابان

71

منظومة املعهد الهندي للتقنية

Indian Institutes of
)Technology System (IIT

الهند

72

جامعة كوب

Kobe University

اليابان

73

جامعة كونكوك

Konkuk University

كوريا اجلنوبية

74

جامعة �إك�سيامن

Xiamen University

ال�صني

75

جامعة توجني

Tongji University

ال�صني

من اجلدول ( )7يظهر �أن �أكرب عدد من اجلامعات املتميزة يف جمال االبتكار
يف �آ�سيا والبا�سيفيك هو يف ال�صني (مت�ضمنة هونغ كونغ) ،ويتبعها كوريا اجلنوبية،
فاليابان ،كما هو مو�ضح يف اجلدول ( .)8ويف هذا اجلدول مت ذكر عدد اجلامعات
الآ�سيوية والبا�سيفيكية املتميزة يف جمال االبتكار يف العام 2018م يف كل بلد من
البلدان ،كذلك عدد اجلامعات الآ�سيوية والبا�سيفيكية املتميزة يف جمال االبتكار يف
العام 2017م ،وذلك من �أجل املقارنة.

79

80

5
الجدول ( )8عدد الجامعات المتميزة في مجال االبتكار حسب البلدان الآلسيوية
والباسيفيكية في العامين  2018و2017م

أسماء البلدان

عدد الجامعات المتميزة في
مجال االبتكار
2018م

2017م

ال�صني (مبا فيها هونغ كونغ)

27

24

كوريا اجلنوبية

20

23

اليابان

19

19

�أ�سرتاليا

5

5

�سنغافورة

2

2

نيوزيالند

1

1

الهند

1

1

املجموع

75

75
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دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

يتناول هذا الف�صل بالتف�صيل درا�سة �أول ع�شرين جامعة عاملية متميزة يف جمال االبتكار
وفق اجلدول ( ،)3و ُي�ضاف �إليها درا�سة جامعة واحدة من كل بلد مل يرد ا�سمه يف اجلامعات
الع�شرين الأوائل ،حيث مت اختيار اجلامعة الأوىل التي ترد يف الرتتيب من كل دولة مل ت� ِأت
�إحدى جامعاتها يف الع�شرين الأوائل ،وتبيان تفا�صيلها كما فعلنا يف اجلامعات الع�شرين
الأوائل ،وهي اجلامعات �أرقام .63 ،62 ،57 ،55 ،44 ،35 ،31 :وفيما يلي هذه الدرا�سة.
1

جامعة ستانفورد -الواليات المتحدة األمريكية
()Stanford University

تقع جامعة �ستانفورد يف قلب وادي ال�سيليكون يف كاليفورنيا ،وقد ت�أ�س�ست جامعة
�ستانفورد �سنة 1891م من ِقبل �سيناتور كاليفورنيا وقطب ال�سكك احلديدية لوالند
�ستانفورد ( )Leland Stanfordتخليدًا لذكرى ولده املتوفى مع وعد ب�أن يكون �أوالد
كاليفورنيا هم �أوالده ،وحتتل جامعة �ستانفورد -وهي جامعة بحثية خا�صة-املرتبة الأوىل
يف قائمة رويرتز للجامعات العاملية الأكرث ابتكا ًرا ،وذلك للمرة الثالثة على التوايل� ،إذ
حافظت على موقعها يف الت�صنيف ب�إنتاج م�ستمر من براءات االخرتاع والأوراق العلمية

83

84

6
ذات الت�أثري املرتفع ،والتي ُي�ست�شهد بها يف خمتلف �أنحاء العامل (.)30
يف يوليو 2017م افتتحت اجلامعة مركز �ستانفورد للطب ال�شفائي احلا�سم ،وهو
مركز بحثي جديد يركز على تطوير خاليا جذعية وعالجات جينية ملعاجلة ماليني
النا�س يف العامل الذين لديهم �أمرا�ض وراثية .وكذلك افتتحت م�ؤخ ًرا خمترب �ستانفورد
لطب اخلاليا واجلينات ،وهو مرفق ت�صنيعي بـ  35مليون دوالر ،وم�ساحة � 23ألف قدم
مربع ،لعمل عالجات باخلاليا اجلذعية ملر�ضى الب�شر.
ويف ال�سنة املالية 2017/2016م �أعلنت «�ستانفورد» عن ميزانية بحثية جمموعها
 1.6مليار دوالر ،حيث يوجد يف اجلامعة �أكرث من �ستة �آالف م�شروع مدعوم خارج ًيا.
وتدعم احلكومة الفدرالية حوايل  81%من هذه امل�شروعات ،مبا فيها املخترب الوطني
للطاقة امل�سمى ( ،)SLACيف حني ت�أتي باقي ميزانية البحث من م�صادر دعم �أخرى.
�أما املخترب الوطني للطاقة هو يف احلقيقة خمت ًربا تاب ًعا لوزارة الطاقة الأمريكية،
لكن يتم ت�شغيله من قبل جامعة �ستانفورد ،وي�ضم عددًا من الربامج مبا فيها الربامج
الذرية وغريها من الربامج الفيزيائية واحليوية والطبية.
وتت�ضمن الأبحاث احلديثة يف اجلامعة تطوير �أداة تو�صيل الدواء ،والتي ميكنها
التحكم مب�ستويات الدواء يف اجل�سم بالوقت احلقيقي وتو�صيل اجلرعة املنا�سبة للمري�ض.
كما تو�صل باحثو جامعة �ستانفورد لت�صنيع روبوت ي�شبه الكرمة املرنة املتنامية والتي تعمل
يف �أ�ضيق الأماكن ،وكذلك كامريا جديدة ت�سمح للروبوتات بالتقاط �صور ذات �أربعة �أبعاد
بـ  140درجة من جمال الر�ؤية .وهذه ال�صورة ذات الأبعاد الأربعة ت�سمح للم�شاهد �أن يعيد
تركيز ال�صورة بعد التقاطها ،مما ي�سمح مبعاجلة ال�صورة بعد انق�ضائها.
وجلامعة �ستانفورد دور بالغ الأهمية يف تطوير العامل ال�شبكي ،ففي بداية ال�سبعينيات
من القرن الع�شرين ،قام بروف�سور من �ستانفورد ،وهو ِفنت �سرف ( ،)Vint Cerfبامل�شاركة
يف ت�صميم بروتوكول  TCP/IPالذي �أ�صبح و�سيلة التوا�صل الأ�سا�سية القيا�سية يف عامل
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الإنرتنت .ويف �سنة 1991م قام فيزيائيون من مركز الت�سارع اخلطي يف �ستانفورد بن�شر
�أول خادم لل�شبكة العاملية خارج �أوروبا.
وقد �أ�س�س �أع�ضاء هيئة التدري�س وخريجو �ستانفورد �شركات التقنية الرئي�سية مبا يف
ذلك جوجل ( ،)Googleوهيولت باكارد ( )HPو�أنظمة �سي�سكو (.)Cisco Systems
و�أظهرت درا�سة للجامعة �سنة 2012م �أن ال�شركات التي �أ�س�سها رجال �أعمال �ستانفورد
ت ّولد عوائد لو �أنها �ش ّكلت بلدً ا م�ستق ًال لكان من بني الدول الع�شر الأوائل اقت�صاد ًيا يف
العامل .ويلخ�ص اجلدول ( )9بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة جلامعة �ستانفورد ،التي
ت�ؤدي �إىل جودة الأبحاث واالبتكارات (.)32-30
الجدول ( )9بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة ستانفورد

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

81

عدد حملة جائزة تورينج ( )Turingمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

27

عدد حملة ميدالية فيلدز ( )Fieldsمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

7

�أموال الوقف يف عام 2017م

 22.8مليار دوالر

م�ساحة حرم اجلامعة

 33.1كيلومرت مربع

عدد املتقدمني لاللتحاق باجلامعة (2016م)

43.997

عدد املقبولني يف اجلامعة (2016م)

 5٪( 2,118من املتقدمني)

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2016م)

 43٪( 7.032من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2016م)

 57٪( 9.304من الطالب)

�أع�ضاء هيئة التدري�س

2.153

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

4.082

ن�سبة الطالب �إىل الهيئة الأكادميية

1:4

عدد املوظفني الإداريني

12.148

ويبني ال�شكل ( )2براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة �ستانفورد يف خمتلف

85

86

6
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )3ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة� .أما ال�شكل ()4
فيو�ضح ت�سل�سل اجلامعة يف كل معيار من معايري االبتكار الع�شرة (.)33

الشكل ( )2براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة ستانفورد

الشكل ( )3نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة ستانفورد

6
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الشكل ( )4تسلسل جامعة ستانفورد في كل معيار من معايير االبتكار العشرة

()33

87

88

6
2

معهد ماساتشوستس للتقنية  -الواليات المتحدة األمريكية
()Massachusetts Institute of Technology, MIT

هي الثانية يف ترتيب اجلامعات العاملية يف جمال االبتكار لل�سنة الثالثة على التوايل،
وهي جامعة تقنية خا�صة ( .)34ت�أ�س�ست اجلامعة �سنة 1861م بهدف «م�ساعدة التقدم
والتطوير والتطبيق العملي للعلوم» .وقد غذت �أبحاثها بع�ض �أهم االبتكارات يف القرن
املا�ضي ،مبا يف ذلك تطوير احلا�سبات الرقمية و�إكمال برنامج اجلينوم الب�شري
( .)The Human Genomeوخالل عمرها على مدى � 155سنة ،ف�إن  89من �أ�ساتذتها
وخريجيها حازوا على جائزة نوبل .ومن ال�شركات التي �أ�س�سها �أ�ساتذتها وخريجوها:
بوز ( ،)Boseودروب بوك�س ( ،)Dropboxو�آي روبوت ( .)iRobotوح�سب درا�سة
قامت بها اجلامعة �سنة 2014م ،هناك حوايل � 30ألف �شركة من هذه ال�شركات ،توظف
 4.6مليون �شخ�ص ،وعائداتها تقدر ال�سنوية حوايل  1.9تريليون دوالر.
يف ال�سنة املالية 2016م بلغ الإنفاق على الأبحاث �أكرث من  728مليون دوالر ،جاء
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منها  19%دع ًما من ال�صناعة ،مبا يف ذلك �شركات :فورد ،و�إنتل ،و�شل ،و�سام�سوجن.
وهناك حوايل � 700شركة تعمل مع �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب من خالل برامج
خمتلفة ،مثل مبادرة اجلامعة للطاقة وبرنامج التوا�صل ال�صناعي.
يف العام 2011م �أطلقت اجلامعة من�صة مفتوحة امل�صدر ت�سمح للب�شر يف العامل
للت�سجيل يف مقررات جمانية على �شبكة الإنرتنت يد ّر�س فيها �أ�ساتذة اجلامعة ،وتغطي
جما ًال وا�س ًعا من املو�ضوعات (.)36-35
ويف العام 2017م مت تعديل ا�سم جمموعة تقنية الريا�ضة البدنية (و�أ�صبح
ا�سمها  )MIT 3-Sigma Sportsلرتبط الطالب ب�أع�ضاء هيئة التدري�س باخلريجني
بال�شركاء ال�صناعيني الذين يعملون م ًعا لتطوير �أداء الأن�شطة الريا�ضية با�ستخدام
الهند�سة لتعزيز االحتمال وال�سرعة والدقة والر�شاقة يف الريا�ضة .ويتم حال ًيا ا�ستخدام
االبتكار املُر َكز على الريا�ضة البدنية من هذا امل�شروع من ِقبل جمموعات الغوا�صني
وجمل�س الكريكت العاملي ،كما ُي�ستخدم من ِقبل �شبكة التلفزة  CBSالتي ت�ستخدم نظام
( )Emmy-award winning Swing Vision systemيف تغطية ريا�ضة الغولف.
ويلخ�ص اجلدول ( )10بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)39-37 ،34
الجدول ( )10بعض األرقام اإلحصائية المهمة لمعهد ماساتشوستس للتقنية

عدد حملة جائزة نوبل من الأ�ساتذة �أو اخلريجني

89

عدد حملة جائزة تورينج ( )Turingمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

15

عدد حملة ميدالية فيلدز من الأ�ساتذة �أو اخلريجني

6

عدد احلائزين على امليدالية الوطنية للعلوم

58

عدد احلائزين على امليدالية الوطنية للتقنية واالبتكار

29

عدد رواد الف�ضاء من خريجيها

34

89

90

6
�أموال الوقف يف عام 2017م

 14.8مليار دوالر

م�ساحة حرم اجلامعة

 68هكتار

عدد املتقدمني لاللتحاق باجلامعة (2016م)

20.247

عدد املقبولني يف اجلامعة (2016م)

 7.2٪( 1,452من املتقدمني)

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2017م)

 39.7٪( 4.547من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2017م)

 60.3٪( 6.919من الطالب)

عدد الطالب الأجانب يف الدرا�سات العليا (2017م)

 41.5٪( 2,868من الطالب)

�أع�ضاء هيئة التدري�س

1.047

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

5.893

ن�سبة الطالب �إىل الهيئة الأكادميية

1:4

جمموع عدد العاملني يف اجلامعة

12.607

ويبني ال�شكل ( )5براءات االخرتاع التي تقدم بها معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية يف
خمتلف املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )6ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

الشكل ( )5براءات االختراع التي تقدم بها معهد ماساتشوستش للتقنية

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الشكل ( )6نسبة براءات االختراع المقبولة لمعهد ماساتشوستس للتقنية
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جامعة هارفارد  -الواليات المتحدة األمريكية
()Harvard University

حتتل املرتبة الثالثة يف اجلامعات العاملية لالبتكار لل�سنة الثالثة على التوايل ،وهي
جامعة خا�صة (� .)40أن�شئت اجلامعة �سنة 1636م ،و ُتعد �أقدم م�ؤ�س�سة للتعليم العايل
يف الواليات املتحدة الأمريكية .حيث �أنتجت  157حائزً ا على جائزة نوبل ،و 32رئي�س
دولة ،و 48حائزًا على جائزة بوليتزر ( .)Pulitzer Prizeولدى اجلامعة �أوقاف ب�أكرث
�سجل يف براجمها املجانية عرب
من  37مليار دوالر ،وهي �أكرب �أوقاف يف العامل .وقد ّ
الإنرتنت �أكرث من مليون طالب من  195بلدً ا يف العامل (.)41
كانت ميزانية الأبحاث املدعومة باجلامعة يف ال�سنة املالية 2015/2014م قري ًبا
من  800مليون دوالر ،جاء حوايل  50مليون دوالر منها من دعم ال�شركات� .أما اليوم
ف�إن امليزانية تفوق  900مليون دوالر.

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

ويف 2016م قام باحثو هارفارد الذين يعملون على تقنية احلو�سبة الكمية
( )quantum computing technologyبتطوير م�ستقبل �إذاعي (radio
 )receiverمبقا�س ذرتني ( ،)size of two atomsويف العام 2017م قام باحثون
من معهد وي�س للهند�سة امل�ستوحاة من الناحية البيولوجية (Wyss Institute for
 )Biologically Inspired Engineeringب�إن�شاء «قر�ص �صلب بيولوجي (biological
 »)hard driveبا�ستخدام تقنية حترير اجلينات ()gene-editing technology
لتعديل اخلاليا لل�سماح لها باقتناء وا�ستدعاء املعلومات الدقيقة ل�شفرة ( .)DNAوهذا
قد ي�ؤدي �إىل �صيغ جديدة من حفظ البيانات� ،أو قد يتم هند�سته لأجهزة ذاكرة ت�ستطيع
�أن ت�سجل الن�شاط اجلزيئي للخلية خالل التطور �أو التعر�ض مل�سببات الأمرا�ض .كما
طور باحثون من املعهد نف�سه لبا�سا ميكن �أن يزيد من �أداء الع ّدائني من خالل احلد
من تكاليف الأي�ض للجري ،وهذه التقنية لها تطبيقات طبية ملعاجلة �ضحايا ال�سكتة
الدماغية �أو غريهم من املر�ضى قليلي احلركة.
ويلخ�ص اجلدول ( )11بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)44-42 ،40
الجدول ( )11بعض األرقام إلحصائية المهمة لجامعة هارفارد

عدد حملة جائزة نوبل من الأ�ساتذة �أو اخلريجني

157

عدد حملة جائزة تورينج ( )Turingمن الأ�ساتذة واخلريجني

14

عدد حملة ميدالية فيلدز من الأ�ساتذة واخلريجني

18

حملة جائزة بوليتزر ( )Pulitzerمن الأ�ساتذة واخلريجني

48

�أموال الوقف يف عام 2017م

 37مليار دوالر

م�ساحة حرم اجلامعة

 85هكتار

عدد املتقدمني لاللتحاق باجلامعة (2021م)

39.506
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عدد املقبولني يف اجلامعة (2021م)

 5.2٪( 2,037من املتقدمني)

عدد طالب املرحلة اجلامعية

 31.6٪( 6.700من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا

 68.4٪( 14.500من الطالب)

�أع�ضاء هيئة التدري�س

2.400

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

4.388

جمموع عدد العاملني يف اجلامعة

16.000

ويبني ال�شكل ( )7براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة هارفارد يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )8ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

الشكل ( )7براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة هارفارد

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الشكل ( )8نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة هارفارد
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جامعة بنسلفانيا  -الواليات المتحدة األمريكية
()University of Pennsylvania

جامعة خا�صة ا�ستطاعت �أن تدخل ت�صنيف رويرتز للجامعات العاملية يف االبتكار
بف�ضل باحثيها ( ،)45وقد ت�أ�س�ست �سنة 1740م ،و�أنتجت  4من حملة جائزة نوبل ،و4
من حملة امليدالية الوطنية للعلوم يف العقدين الأخريين فقط .ويف اجلامعة  137مركزً ا
ومعهدً ا للأبحاث.
يف العام 2016م كانت ميزانية البحث العلمي �أكرث من مليار ملنح امل�شاريع املدعومة،
و�شهد العام 2016م �إن�شاء � 22شركة نا�شئة عن طريق حا�ضنات الأعمال ومركز االبتكار
يف اجلامعة ،والتي �أتت بعائد يزيد عن  50مليون دوالر.
ويف �سنة 2017م ،بلغت ميزانية البحث العلمي  928مليون دوالر ،و�أنهى باحثوها
االختبارات على لقاح زيكا اجلديد امل�ؤلف من جرعة واحدة ،وحددوا الهدف اجليني
امل�س�ؤول عن ال�سماح للخاليا امل�ستقبلة �أن تهزم فايرو�س �إيبوال ،وحدد باحثوها من ق�سم

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الأحياء الهدف اجليني الذي ينظم عملية توليد الإن�شاء اجلذري الذي ي�شبه ال�شعر
يف النبات الذي يزيد م�ساحة ال�سطح ،مما ي�ؤدي �إىل امت�صا�ص �أكرب للماء وامل�صادر
الأخرى من الرتبة .وحما�صيل النباتات املهند�سة بهذه ال�سمة �أ�صبحت هي الأف�ضل
ملقاومة ظروف اجلفاف.
وحت�صل مدر�سة الطب يف اجلامعة على دعم كبري من معاهد ال�صحة الوطنية
( )National Institutes of Health. NIHيف �أمريكا ،ومنها ع�شرة ماليني دوالر لدعم
�إن�شاء مركز علم الأورام ،والذي �سريكز على االكت�شاف املبكر ومعاجلة �سرطان الكبد.
ويلخ�ص اجلدول ( )12بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)47-45
الجدول ( )12بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة بنسلفانيا

عدد حملة جائزة نوبل من الأ�ساتذة �أو اخلريجني

30

�أموال الوقف يف عام 2017م

 12.2مليار دوالر

ميزانية اجلامعة يف العام 2017م

 8.78مليار دوالر

جمموع م�ساحة حرم اجلامعة

 4.39كيلومرت مربع

عدد املتقدمني لاللتحاق باجلامعة (2017م)

40.413

عدد املقبولني يف اجلامعة (2017م)

 9.3٪( 3.757من املتقدمني)

عدد طالب املرحلة اجلامعية

 48.8٪( 10.496من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا

 51.2٪( 11.013من الطالب)

�أع�ضاء هيئة التدري�س

4.300

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

5.242

جمموع عدد العاملني يف اجلامعة

16.000

ويبني ال�شكل ( )9براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة بن�سلفانيا يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )10ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.
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الشكل ( )9براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة بنسلفانيا

الشكل ( )10نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة بنسلفانيا

6
5

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

جامعة واشنطن  -الواليات المتحدة األمريكية
()University of Washington

رغم �أنها اخلام�سة يف الرتتيب ،لكنها الأوىل بني اجلامعات احلكومية يف هذه
القائمة ،وقد �أُن�شئت �سنة 1861م ،ولها ثالثة مواقع يف �سياتل ( ،)Seattleوتاكوما
( ،)Tacomaوبوثل (.)Bothell
يف ال�سنة 2016م بلغت امليزانية البحثية  995مليون دوالر� ،أي ما يعادل  72%من
امليزانية ال�سنوية للجامعة .ويف تلك ال�سنة مت �إطالق � 21شركة نا�شئة جديدة لي�صل
جمموع ال�شركات النا�شئة خالل ع�شر �سنوات �إىل � 126شركة.
طور باحثوها يف علم هند�سة املواد م�ؤخرا طريقة �سريعة ورخي�صة لإن�شاء مكثفات
فائقة ( )supercapacitorsت�ستطيع �أن تخزن الطاقة وتعطيها �أ�سرع من البطاريات
التقليدية ،وت�ستخدم هذه املكثفات مادة كربونية منخف�ضة الكثافة ُت�سمى �إيروجل
( )aerogelولها تطبيقات يف مدى وا�سع من الأجهزة ،بد ًءا من ال�سيارات الكهربائية
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�إىل الليزر عايل القدرة ،كما اكت�شف باحثون من اجلامعة �أن �إ�ضافة املادة الكيميائية
بويل دوبامني (( )polydopamineامل�ستخرجة من الع�ضالت) �إىل الفحو�ص الطبية
يزيد من دقة الفح�ص مبقدار �ألف مرة .وهذا قد ي�ؤدي �إىل فحو�ص �أف�ضل لفريو�س
الإيدز ،وفريو�س زيكا ،والربوتينات املتعلقة بالأورام ال�سرطانية.
ويلخ�ص اجلدول ( )13بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)49-48
الجدول ( )13بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة واشنطن

عدد حملة جائزة نوبل من الأ�ساتذة �أو اخلريجني

7

عدد حملة ميدالية فيلدز من الأ�ساتذة �أو اخلريجني

1

عدد احلائزين على امليدالية الوطنية للعلوم

7

عدد احلائزين على ميدالية Pulitzer

2

�أموال الوقف يف عام 2017م

 3.361مليار دوالر

م�ساحة حرم اجلامعة

 2.8كم2

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2017م)

 67.5٪( 31,843من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2017م)

 32.5٪( 14,843من الطالب)

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

5.803

عدد الهيئة الإدارية يف اجلامعة

16.174

ويبني ال�شكل ( )11براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة وا�شنطن يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )12ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الشكل ( )11براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة واشنطن

الشكل ( )12نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة واشنطن
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منظومة جامعة تكساس  -الواليات المتحدة األمريكية
()University of Texas System

تخدم اجلامعات الثماين يف منظومة جامعة تك�سا�س ومعاهد الطب ال�ستة فيها
�أكرث من � 221ألف طالب كل �سنة ،ومتنح �أكرث من ثلث درجات البكالوريو�س يف الوالية،
و ُتع ّلم ثلثي املهنيني العاملني يف املجال ال�صحي يف الوالية كل �سنة .ومن بني �أع�ضاء
هيئة التدري�س هناك  8من حملة جائزة نوبل .ويقع مقرها الرئي�س يف مدينة �أو�سنت،
وهو �أكرب مقر يف املنظومة.
تتلقى هذه اجلامعة حوايل  70%من الدعم احلكومي املخ�ص�ص جلامعات
تك�سا�س ،ويتعدى �إنفاقها على الأبحاث  2.7مليار دوالر ،منها  641مليون دوالر من
م�صادر القطاع اخلا�ص .وخالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية �أنتج باحثون من  14معهدً ا
فيها �أكرث من � 120ألف ورقة علمية.

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

ويف عام 2017م �أعلن مقرها يف �أرلينغتون ( )Arlingtonعن �إن�شاء خمترب
كونراد جرير ( )Conrad Greer Labالذي �سيطور طر ًقا جديدة ل�ضغط الغاز
الطبيعي وحتويله �إىل ديزل ووقود للمحركات النفاثة .ويف العام نف�سه د�شن مقرها يف
�أو�سنت ( )Austinاحلا�سب الفائق ال�سرعة وذا �أعلى طاقة يف اجلامعات الأمريكية،
وامل�سمى �ستامبد� .)Stampede2( 2أما باحثوها يف موقعها يف داال�س ( )Dallasفقد
اخرتعوا جها ًزا حيو ًيا ملر�ضى ال�سكر ي�ستخدم م�ستوى اجللوكوز يف التعرق يف اقتفاء
م�ستوى ال�سكر يف الدم.
ويلخ�ص اجلدول ( )14بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)51-50
الجدول ( )14بعض األرقام اإلحصائية المهمة لمنظومة جامعة تكساس

�أموال الوقف يف عام 2017م

 24مليار دوالر

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2017م)

 75.4٪( 167,028من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2017م)

 24.6٪( 54,309من الطالب)

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

17,158

عدد الهيئة الإدارية

62,982

ويبني ال�شكل ( )13براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة تك�سا�س يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )14ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.
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الشكل ( )13براءات االختراع التي تقدمت بها منظومة جامعة تكساس

الشكل ( )14نسبة براءات االختراع المقبولة لمنظومة جامعة تكساس

6
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دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

جامعة كي يو لوفان – بلجيكا ()KU Leuven

ت�أ�س�ست اجلامعة �سنة 1425م من ِقبل البابا مارتن اخلام�س ،وهي �أقدم جامعة
كاثوليكية ،لكنها لي�ست مقت�صرة على علم الالهوت ،بل �إن ر�سالتها احلديثة هي القيام
بالبحوث العلمية املتقدمة وال�شاملة .واللغة فيها هي اللغة الهولندية ،وهي موجودة
يف منطقة فالندرز يف بلجيكا ومفتوحة للطالب من كل الأديان ،وتعمل م�ستقلة عن
الكني�سة ،وهي واحدة من �أكرب منظمات البحث والتطوير يف العامل(.)51
وقد مت �إن�شاء مكتب البحث والتطوير �سنة 1972م ،وكان من �أوائل مكاتب نقل
التقنية يف �أوروبا ،و�ساعد اجلامعة على �إنتاج �أكرث من �شركة يف خمتلف ال�صناعات.
ويف �سنة 2012م ا�ستحوذت �شركة �سيمنز على �شركة �إل �إم �إ�س �إنرتنا�شونال املنبثقة من
اجلامعة ،وهي ال�شركة الرائدة يف جمال برامج احلا�سوب يف حماكاة امليكاترونيك�س،
وكان مقدار ال�صفقة حوايل  680مليون يورو.
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ويف ال�سنة املالية 2015م كان جمموع الإنفاق على الأبحاث �أكرث من  454مليون
اخرتاعا.
يورو .ويت�ضمن ملف اجلامعة يف براءات االخرتاع 586
ً
يف عام 2016م �أعلنت هذه اجلامعة عن �شراكة جديدة مع �شركة فورد لل�سيارات
لدرا�سة متانة قطع غيار ال�سيارات املنتجة بعملية الطباعة ثالثية الأبعاد .ويف ق�سم
جراحة العيون يف م�ست�شفى اجلامعة مت م�ؤخ ًرا �إجراء �أول عملية يقوم بها روبوت على
مري�ض من ذوي ان�سداد الوريد ال�شبكي ،حيث ا�ستخدم الروبوت �إبرة قطرها 0.03
مم حلقن الدواء يف الوريد ال�شبكي للمري�ض ،وهذا هو قطر �شعرة من �شعر الإن�سان،
والروبوت والإبرة ،كالهما من تطوير اجلامعة.
ويلخ�ص اجلدول ( )15بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)53-52
الجدول ( )15بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة كي يو لوفان

�أموال الوقف يف عام 2017م

 950مليون يورو

عدد الطالب

56.351

عدد طالب الدكتوراه

 7.6٪( 4.272من الطالب)

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

1.107

جمموع عدد العاملني يف اجلامعة

11.534

ويبني ال�شكل ( )15براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة كي يو لوفان يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )16ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.
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دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الشكل ( )15براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة كي يو لوفان

الشكل ( )16نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة كي يو لوفان
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إمبريال كولج لندن  -المملكة المتحدة
()Imperial College London

هي جامعة بحثية ت�أ�س�ست عام 1907م كجزء من جامعة لندن ،و�أ�صبحت
م�ستقلة بالكامل يف يوليو 2007م .وتركز الآن على �أربعة تخ�ص�صات رئي�سة ،هي:
العلوم ،والهند�سة ،والطب ،والأعمال .وعلى مدار تاريخها ،كان باحثوها م�س�ؤولني
عن االبتكارات ،مثل اكت�شاف البن�سلني وتطوير الألياف الب�صرية .ويف اجلامعة حوايل
 17000طالب من �أكرث من  125دولة ،ومتنح  6.700درجة علمية �سنو ًيا .وبلغت ميزانية
املنح ال�سنوية للبحوث فيها عام 2015م حوايل  436مليون جنيه �إ�سرتليني .هذا �إىل
جانب ما تنفقه اجلامعة على البحوث وجتهيزاتها من ميزانيتها اخلا�صة التي و�صلت
عام 2017م �إىل  983مليون جنيه �إ�سرتليني (.)54
وت�شمل �أبرز الأبحاث التي مت �إجرا�ؤها يف هذه اجلامعة تطوير اجل�سيمات النانوية
التي تن�شط التفاعالت الكيميائية ،مبا يف ذلك التمثيل ال�ضوئي اال�صطناعي ،والتي

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

ميكن ا�ستخدامها يف بناء الألواح ال�شم�سية الأكرث كفاءة .كما �أظهر علماء �إمربيال كولج
طريقة لنقل الطاقة ال�سلكيا �إىل الطائرات بدون طيار �أثناء الطريان.
ويف عام 2016م ،افتتحت اجلامعة مركزًا جديدً ا لالبتكار ي�سمى (،)I-Hub
والذي يوفر خمتربات وم�ساحات مكتبية مل�ساعدة رواد الأعمال وال�شركات النا�شئة على
ت�سويق الأبحاث اجلديدة .ويعمل عدد من ال�شركات ك�شركاء لإمربيال كولج ،من بينها
�شركة �شل و�شركة قطر للبرتول اللتان متوالن مركز �أبحاث تخزين الكربون ،ويبحث
العلماء فيه عن طرق �أنظف لإنتاج وا�ستخدام النفط والغاز.
وتعمل �شركة التقنية  NECمع اجلامعة جلعل �أنظمة املياه �صديقة للبيئة و�أكرث
كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة .و ُتعد اجلامعة موطنا لبنك الدماغ ومر�ضى الباركين�سون
( )Parkinsons' UK Brain Bankيف اململكة املتحدة ،الذي يدعم �أكرث من 100
م�شروع بحثي ،ولديه �أكرث من  6000من املتربعني املحتملني للأن�سجة.
ومما يعزز تفوق �إمربيال كولج يف جمال االبتكارات ،ح�صول  14من باحثيها
وعلمائها على جائزة نوبل ،بالإ�ضافة �إىل ح�صول  3من العلماء ال�شباب يف الريا�ضيات
على ميدالية فيلدز يف الريا�ضيات ،والتي يفوز بها من عمره �أقل من � 40سنة.
ويلخ�ص اجلدول ( )16بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)57-54
الجدول ( )16بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة إمبريال كولج لندن

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

14

عدد حملة ميدالية فيلدز ( )Fieldsمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

3

�أموال الوقف (2017م)

 141.7مليون جنيه ا�سرتليني

ميزانية اجلامعة (2017/2016م)

 983مليون ا�سرتليني ( 1.35مليار دوالر)

قيمة املنح ال�سنوية للبحوث منذ عام � 2013إىل عام 2017م

 460 – 330مليون ا�سرتليني
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عدد الطالب

17.485

عدد طالب مرحلة البكالوريو�س

 55٪( 9.503من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2016م)

 45٪( 7.982من الطالب)

معدل قبول الطالب (2015م)

14.3٪

عدد الدرجات التي متنح �سنو ًيا

6.700

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

3765

عدد املوظفني الإداريني

3940

ويبني ال�شكل ( )17براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة �إمربيال كولج لندن يف
خمتلف املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )18ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

الشكل ( )17براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة إمبريال كولج لندن

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الشكل ( )18نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة إمبريال كولج لندن
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جامعة شمال كارولينا في تشابل هيل ،الواليات المتحدة األمريكية
()University of North Carolina Chapel Hill

ت�أ�س�ست جامعة �شمال كارولينا يف دي�سمرب عام 1789م ،وهي جامعة �أبحاث
حكومية يف ت�شابل هيل بوالية �شمال كارولينا .وهي رائدة اجلامعات ال�سبعة ع�شرة يف
نظام جامعة والية �شمال كارولينا .وبد�أت اجلامعة يف ت�سجيل الطالب يف عام 1795م
لأول مرة ،مما يجعلها واحدة من ثالث جامعات تطالب بلقب �أقدم جامعة حكومية
يف الواليات املتحدة .ويف عام 2015م� ،صنفت جملة US News & World Report
اجلامع َة يف املرتبة اخلام�سة �ضمن �أف�ضل الكليات واجلامعات العامة يف الواليات
املتحدة.
ولقد �ضاعفت اجلامعة النفقات على امل�شاريع البحثية يف اجلامعة يف العقدين
املا�ضيني ،حتى ا�شتهرت ب�أنها جامعة �أبحاث وطنية كبرية ،حيث و�صلت نفقات البحوث

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

يف اجلامعة يف هذه املدة �إىل �أكرث من مليار دوالر ،ولذلك فهي �ساد�س جامعة حت�صل
على متويل فيدرايل من املخ�ص�ص للتنمية والبحوث.
م�شروعا بحث ًيا تناولت فيها ب�شكل مبا�شر
ويف عام 2016م �أجرت اجلامعة 767
ً
ال�صحة ،والتعليم ،ورفاهية مواطني والية �شمال كارولينا .ومما ي�ؤكد تفوقها يف البحث
العلمي �أن فيها �أكرث من  3000طالب يف مرحلة البكالوريو�س �أنتجوا �أبحا ًثا �أ�صيلة
(.)original research
ويلخ�ص اجلدول ( )17بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)59-58
الجدول ( )17بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة إمبريال كولج لندن

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

2

م�ساحة حرم اجلامعة

 729فدان ( 3كم)2

عدد الطالب (2017م)

29,877

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2017م)

18,715

عدد طالب الدرا�سات العليا (2017م)

11,132

�أع�ضاء هيئة التدري�س

3,887

عدد املوظفني الإداريني (2015م)

8,287

ويبني ال�شكل ( )19براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة �شمال كارولينا يف
خمتلف املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )20ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.
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الشكل ( )19براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة شمال كارولينا في تشابل هيل

الشكل ( )20نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة شمال كارولينا في تشابل هيل

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

فاندربلت  -الواليات المتحدة األمريكية
جامعة
ِ
10
()Vanderbilt University

دخلت هذه اجلامعة �ضمن اجلامعات الع�شر الأوائل لأول مرة �سنة 2017م ،بعد �أن
كانت يف املرتبة � 20سنة 2016م ،حيث ازداد عدد اال�ست�شهادات برباءات اخرتاعاتها
من ِقبل الباحثني الآخرين يف العامل.
وقد �أن�شئت اجلامعة �سنة 1837م بهدية مقدارها مليون دوالر من ال�سيد Cornelius
 ،Vanderbiltومازالت �إىل الآن جامعة خا�صة ت�ضم حال ًيا  10مدار�س ،وحوايل 120

مركزً ا ومعهدً ا متعددة التخ�ص�صات.

ويف ال�سنة املالية 2016م� ،أنفقت اجلامعة على البحث العلمي حوايل  235مليون
دوالر ،ودعمت م�شاريع و�أبحاث مببالغ بلغت  214مليون دوالر .ويف تلك ال�سنة �أعلن
مركز نقل التقنية وحتويلها �إىل �أعمال عن عائد ي�ساوي  6.5مليون دوالر من الرتاخي�ص
املمنوحة للآخرين.
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وم�ؤخ ًرا قام فريق من باحثيها بتطوير مالب�س داخلية ذكية ت�ستخدم عددًا من
الأ�شرطة �أو الأربطة لتتغلب على �آالم الظهر .كما قام باحثون �آخرون منها بتطوير �ألواح
دوائر مغمورة يف �شبكة من الأ�سالك النانوية الف�ضية التي تذوب عندما تربد ،و ُت�ستخدم
هذه الألواح يف الأجهزة ذات الوظائف امل�ؤقتة ،كالأجهزة الطبية التي يتم زرعها لهدف
م�ؤقت ،ويتم التخل�ص منها عند عدم احلاجة �إليها بتربيد ج�سم الإن�سان .وقد طورت
اجلامعة منتجات دخلت ال�سوق م�ؤخ ًرا مبا يف ذلك �أطرا ًفا �سفلية متكن امل�صابني باحلبل
ال�شوكي من الوقوف وامل�شي .وكذلك �صمامات حتكم هوائية موفرة للطاقة لال�ستخدام
يف �أعمال امل�صانع.
ويلخ�ص اجلدول ( )18بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)61-60
فاندربلت
الجدول ( )18بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة
ِ

عدد حملة جائزة نوبل من الأ�ساتذة �أو اخلريجني

3

عدد حملة ميدالية فيلدز من الأ�ساتذة �أو اخلريجني

2

�أموال الوقف يف عام 2017م

 4.1مليار دوالر

م�ساحة حرم اجلامعة

 1.3كم2

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2017م)

 54.7٪( 6,885من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2017م)

 45.3٪( 5,707من الطالب)

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س

1,519

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

4,102

ويبني ال�شكل ( )21براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة فاندر ِبلت يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )22ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

فاندربلت
الشكل ( )21براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة
ِ

فاندربلت
الشكل ( )22نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة
ِ
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المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية ،كيست -
11
كوريا الجنوبية ()KAIST

اال�سم ال�سابق الكامل لهذه اجلامعة هو )Korea Advanced Institute of
( ، Science and Technologyلكن بد ًءا من 2008م مت اخت�صار اال�سم �إىل
كي�ست (.)KAIST) (62
واجلامعة من �أقدم اجلامعات الكورية البحثية يف جمال العلوم والهند�سة ،ولها
ثالثة مواقع يف مدن دايجون ( ،)Daejeonو�سي�ؤول ( ،)Seoulوبو�سان ( .)Busanوقد
ت�أ�س�ست �سنة 1971م من ِقبل احلكومة الكورية على غرار كليات الهند�سة يف �أمريكا ،ومت
دعمها يف البداية بقر�ض مباليني الدوالرات من ِقبل الوكالة الأمريكية للتطوير الدويل.
ومعظم املقررات فيها ُتد ّر�س بالإجنليزية ،وما تزال اجلامعة حتتفظ بعالقات قوية مع
اجلهات الأكادميية الأمريكية .وفيها برامج درا�سية م�شرتكة ت�سمح للطالب باحل�صول
على درجته منها ومن �شركائها ،مثل جامعة كارنيجي ميلون (Carnegie Mellon
 ،)Universityومعهد جورجيا للتقنية (.)Georgia Institute of Technology

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

واجلامعة تعزز ريادة الأعمال يف طالبها من خالل برنامج خا�ص ا�سمه «Startup

 »KAISTوالذي ي�ساعد على تطوير �أفكار العمل و�إيجاد الدعم املايل للأعمال اجلديدة،
ومن خريجيها  ،Yi So-yeonوهو �أول كوري يطري �إىل الف�ضاء.
ويف �سنة 2015م �أدى تعاون فريق من اجلامعة مع �شركة رينبو ( ،)Rainbowوهي
�شركة منبثقة من �أحد مراكز البحث يف اجلامعة (Humanoid Robot Research
� ،)Centerإىل ح�صولها على جائزة من وزارة الدفاع الأمريكية يف م�سابقة الروبوت
امل�شابه للإن�سان والقابل للتكيف.
وم�ؤخ ًرا ط ّور باحثون من هذه اجلامعة روبوت طفيلي (' )parasite' robotيتحكم
مزيجا من
بحركة امل�ضيف احلي .يتم تعليق الأداة على قوقعة ال�سلحفاة وت�ستخدم ً
الأ�ضواء والطعام لت�شجع احليوان ليتحرك يف االجتاه املطلوب.
ومن الأبحاث الأخرى ،تطوير ح�سا�سات مل�سية ما�صة لل�صدمات ،والتي ميكن
ا�ستخدامها كغ�شاء للروبوت ،ومن تطبيقاتها املحمولة الإعالم عن االنتهاكات املرورية،
مثل جتاوز �إ�شارات املرور �أو عمل تغري اجتاه «ترين» ممنوع.
ويلخ�ص اجلدول ( )19بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)63
الجدول ( )19بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة كيست

عدد طالب املرحلة اجلامعية

 39.5٪( 4.047من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا

 60.5٪( 6.202من الطالب)

عدد طالب الدكتوراه

 37.3٪( 2,311من طالب الدرا�سات العليا)

عدد طالب الربامج الدرا�سية امل�شرتكة

1,137

�أع�ضاء هيئة التدري�س

1.140
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ويبني ال�شكل ( )23براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة كي�ست يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )24ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

الشكل ( )23براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة كيست

الشكل ( )24نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة كيست

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

المعهد الفدرالي السويسري للتقنية في لوزان  -سويسرا
12
()Swiss Federal Polytechnic School of Lausanne

يقع هذا املعهد على �ضفاف بحرية جنيف وعند �سفح جبال الألب ،وهو واحد من
اثنني من املعاهد الفدرالية ال�سوي�سرية للتقنية ،وي�ضم �أكرث من  350خمت ًربا وجمم ًعا
بحث ًيا يف احلرم الرئي�س .ويوجد فيه حا�سب عمالق ُي�ستخدم من ِقبل العديد من
املجموعات البحثية ،مبا يف ذلك م�شروع ملحاكاة العقل الب�شري ،والذي �أطلق عليه
م�شروع الدماغ الأزرق ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل �إعطاء علماء الأع�صاب فه ًما �أف�ضل
للأمرا�ض الع�صبية .ون�سبة الطالب �إىل الأكادمييني تعادل حوايل  ،1 :10وميزانية
املعهد  950مليون فرنك �سوي�سري (.)64
ويوجد يف املعهد حديقة لالبتكار ( ،)innovation parkت�ست�ضيف خمتربات
ومكاتب وباحثني من �أكرث من � 150شركة قائمة ونا�شئة ،مثل �شركات ن�ستله و�سيمن�س
وغريهما .ولقد رفعت ال�شركات النا�شئة املرتبطة بحديقة االبتكار ميزانيتها �إىل ما
يقرب من  400مليون فرنك �سوي�سري يف عام 2016م ،بزيادة قدرها  50يف املائة
عن �إجمايل عام 2014م .وت�شمل ال�شركات املدرجة يف عام 2016م� ،شركة ماندميز
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( ،)Mindmazeوهي �شركة رعاية �صحية تقوم بتطوير برامج �إعادة ت�أهيل الواقع
االفرتا�ضي ،والتي زادت ميزانيتها عن  100مليون فرنك �سوي�سري ،وهو �أكرب مبلغ
منفرد حتققه �شركة غري مدرجة يف احلرم اجلامعي� .أما ال�شركة النا�شئة الأخرى ،وهي
�شركة �إميون �إيه �سي ( ،)AC Immuneالتي تقوم بتطوير لقاح �ضد مر�ض الزهامير،
فقد رفعت ميزانيتها �إىل  42.7مليون فرنك �سوي�سري.
ويوجد للمعهد وكالة نائب الرئي�س لالبتكار ( ،)VPIوهي الواجهة الرئي�سة بني
املعهد وعامل الأعمال ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع ريادة الأعمال و�إن�شاء ال�شركات النا�شئة.
وت�ساعد ال�صناعة على تطوير ال�شراكات مع املعهد وتعزيز االبتكار والبحث .ويف عام
2017م �أن�ش�أ املعهد � 15شركة نا�شئة ،بالإ�ضافة �إىل � 115شركة يف حديقة االبتكار ،وقد
رفعت ال�شركات النا�شئة ميزانيتها �إىل  112مليون فرنك �سوي�سري.
ويلخ�ص اجلدول ( )20بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)66-64
الجدول ( )20بعض األرقام اإلحصائية المهمة للمعهد الفدرالي السويسري للتقنية في لوزان

ميزانية اجلامعة (2017م)

 950مليون فرنك ( 950مليون دوالر �أمريكي)

عدد الطالب (2016م)

10343

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2016م)

 52٪( 5418من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2016م)

 48٪( 4925من الطالب)

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س

874

عدد الأ�ستاذة امل�شاركني

( 27٪من الكل)

عدد الأ�ستاذة امل�ساعدين

( 14٪من الكل)

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية (2016م)

3971

عدد املوظفني الإداريني (2016م)

1195

عدد ال�شركات النا�شئة ()start-up
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دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

ويبني ال�شكل ( )25براءات االخرتاع التي تقدم بها املعهد الفدرايل ال�سوي�سري للتقنية
يف لوزان يف خمتلف املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )26ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

الشكل ( )25براءات االختراع التي تقدم بها المعهد الفدرالي السويسري للتقنية في لوزان

الشكل ( )26نسبة براءات االختراع المقبولة للمعهد الفدرالي السويسري للتقنية في لوزان
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جامعة بوهانج للعلوم والتقنية  -كوريا الجنوبية
13
()Pohang University of Science & Technology, POSTECH

ت�أ�س�ست جامعة بوهاجن للعلوم والتقنية عام 1986م كجامعة بحثية خا�صة مرتبطة
ً
ارتباطا وثي ًقا بال�صناعة .يقع حرمها اجلامعي ،الذي تبلغ م�ساحته  400فدان ،على
بعد ب�ضع دقائق من مقر �شركة ال�صلب الكورية اجلنوبية ( .)POSCOوبلغت عائداتها
من املنح والعقود البحثية �أكرث من  155مليون دوالر يف ال�سنة املالية 2016م� ،أي
بن�سبة  46%من امليزانية الكلية للجامعة ،وهي ن�سبة كبرية ت�ؤدي �إىل التميز يف البحوث
واالكت�شافات.
عدد الطالب يف جامعة بوهاجن  ،3588وعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س �( 303أي �أن
ن�سبة الطالب �إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،1 :10وت�شتمل اجلامعة على � 4أق�سام للعلوم
و� 7أق�سام للهند�سة� ،أي فيها  11ق�س ًما علم ًيا فقط .وت�ضم اجلامعة  72وحدة �أبحاث،
منها معهد للحد من ثاين �أك�سيد الكربون ،وخمترب الروبوتات الذكية ،ومركز التعلم
الآيل .ويوجد �أي�ضا يف اجلامعة خمترب م�س ّرع الإ�شعاع ()Accelerator Laboratory
وهو الوحيد يف كوريا اجلنوبية (.)67

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

ويف عام 2016م �أنهت اجلامعة �إن�شاء جهاز �أ�شعة �إك�س بليزر �إلكرتون حر (،)XFEL
وهي �أداة �ست�سمح للعلماء مبراقبة املادة على م�ستوى املقيا�س النانوي ،وتتبع احلركات
ب�سرعة ع�شر تريليونات من الثانية .وهذا اجلهاز هو ثالث جهاز من نوعه يف العامل.
أ�سطح
وت�شمل االبتكارات احلديثة تطوير طريقة فعالة اقت�صاد ًيا و�صديقة للبيئة ل ٍ
مقاومة للماء ،وذلك بطالئها بحبيبات (جزيئات) امللح املتوفرة جتار ًيا.
ومن احلقائق املهمة التي ت�ؤدي �إىل التميز يف االبتكار �أن عدد طالب الدرا�سات
العليا بلغ عام 2016م ( )2139وهو �أكرث من عدد طالب مرحلة البكالوريو�س البالغ
( ،)1449فهم ميثلون  60%من عدد الطالب الكلي� ،أما عدد الباحثني في�صل �إىل 630
باح ًثا� ،أي يزيد عن �ضعف عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س البالغ .303
ويلخ�ص اجلدول ( )21بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)68-67
الجدول ( )21بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة بوهانج للعلوم والتقنية

مقدار املنح والعقود البحثية (2016م)

 155مليون دوالر

عدد الرباءات املقدمة (2016م)

479

عدد الرباءات امل�سجلة (2016م)

372

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2016م)

 40٪( 1.449من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2016م)

 60٪( 2.139من الطالب)

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س

303

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

630

ويبني ال�شكل ( )27براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة بوهاجن يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )28ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.
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الشكل ( )27براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة بوهانج للعلوم والتقنية

الشكل ( )28نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة بوهانج للعلوم والتقنية

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

منظومة جامعة كاليفورنيا -الواليات المتحدة األمريكية
14
()University of California System

فتحت جامعة كاليفورنيا �أبوابها يف عام 1869م بع�شرة فقط من �أع�ضاء هيئة
التدري�س و 38طال ًبا ،وهي منظومة جامعية حكومية تقع يف والية كاليفورنيا الأمريكية.
وت�شتمل اليوم على  10مواقع جامعية (بريكلي ،وديفي�س ،و�إيرفني ،ولو�س �أجنلو�س،
ومري�سيد ،وريفر�سايد ،و�سان دييجو ،و�سان فران�سي�سكو ،و�سانتا باربرا ،و�سانتا كروز)،
وتخدم �أكرث من  273000طالب ،منهم  56432طالب درا�سات عليا .وتوظف �أكرث من
 22.000من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ويبلغ �إجمايل اخلريجني منها الذين ما زالوا على
قيد احلياة حوايل  1.700.000خريج ،يعي�شون ويعملون يف جميع �أنحاء العامل .وت�شغل
املنظومة خم�سة مراكز طبية ،و�شاركت منذ عام 1943م يف �إدارة ثالثة خمتربات وطنية
(لوران�س بريكلي ،ولوران�س ليفرمور ،ولو�س �أالمو�س) ل�صالح وزارة الطاقة الأمريكية (.)69
وحتتل منظومة جامعة كاليفورنيا املركز الأول من حيث العدد الإجمايل لرباءات
االخرتاع التي قدمتها املنظومة يف عام 2015م ،ولقد �أنتجت اجلامعات الع�شرة التابعة
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لها خم�سة اخرتاعات جديدة يف املتو�سط كل يوم ،وتلقت اجلامعة �أكرث من  4.97مليار
دوالر �أمريكي لتمويل الأبحاث بها لهذا العام.
واكت�شف باحثون من جامعة كاليفورنيا يف لو�س �أجنلو�س م�ؤخرا طريقة جديدة لتن�شيط
اخلاليا اجلذعية يف ب�صيالت ال�شعر جلعل ال�شعر ينمو .وميكن �أن ي�ؤدي هذا االكت�شاف �إىل
�أدوية جديدة تعزز منو ال�شعر للأ�شخا�ص امل�صابني بال�صلع �أو ت�ساقط ال�شعر.
ويف يوليو 2015م ،منحت وكالة م�شاريع الأبحاث الدفاعية املتقدمة لعلماء جامعة
كاليفورنيا بريكلي  21.6مليون دوالر لتطوير «مودم دماغي» ميكن �أن يحفز �آالف
اخلاليا الع�صبية مبا�شر ًة با�ستخدام ال�ضوء املتوقع ،وقد ي�ؤدي هذا البحث �إىل �أجهزة
ت�ستبدل العني التالفة ،وذلك عن طريق جمع ال�ضوء والتحدث مبا�شرة �إىل اجلزء املرئي
من الق�شرة املخية.
تخ�ص�صا �أكادمي ًيا ،و 600برنامج
و�إ�ضاف ًة �إىل ما تقدم ،ففيها �أكرث من 160
ً
للدرا�سات العليا ،و 61حائزً ا على جائزة نوبل ،و 20000دورة تدريبية .وقد �أ�سهمت يف
اقت�صاد كاليفورنيا مببلغ  46.3مليار دوالر .وقد مت حتى فرباير 2018م ت�أ�سي�س 1029
�شركة ( ،)start-upsومت تفعيل  12.420براءة اخرتاع .وتبلغ ميزانية الت�شغيل لعام
2018/2017م حوايل  34.5مليار دوالر.
ويلخ�ص اجلدول ( )22بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)71-69
الجدول ( )22بعض األرقام اإلحصائية المهمة لمنظومة جامعة كاليفورنيا

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

61

عدد حملة جائزة ماك �آرثر (“ )Genius” grantsمن
الأ�ساتذة �أو اخلريجني

90

عدد الفائزين بامليدالية الوطنية من الأ�ساتذة �أو اخلريجني

67
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دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

عدد املواقع اجلامعية

10

املنح البحثية التعاقدية من احلكومة الفيدرالية (2017م)

 6.500مليار دوالر

ميزانية اجلامعة (2018/2017م)

 34.5مليار دوالر

املردود االقت�صادي لأن�شطة اجلامعة

 46.3مليار دوالر

عدد براءات االخرتاع (2017م)

1803

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2016م)

216.568

عدد طالب الدرا�سات العليا (2016م)

56.432

�أع�ضاء هيئة التدري�س

22.700

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

45.700

عدد املوظفني الإداريني

54.900

ويبني ال�شكل ( )29براءات االخرتاع التي تقدمت بها منظومة جامعة كاليفورنيا يف
خمتلف املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )30ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

الشكل ( )29براءات االختراع التي تقدمت بها منظومة جامعة كاليفورنيا
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الشكل ( )30نسبة براءات االختراع المقبولة لمنظومة جامعة كاليفورنيا

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

جامعة جنوب كاليفورنيا  -الواليات المتحدة األمريكية
15
()University of Southern California

هي جامعة بحثية خا�صة ،مقرها يف لو�س �أجنلو�س ،ولديها عالقات قوية مع
هوليوود وخربة كبرية يف جمال الرتفيه الرقمي ،وت�ضم � ً
أي�ضا �أكرب برنامج للبحث يف
علوم احلا�سب بالنظر �إىل جميع اجلامعات الأمريكية ،وكذلك �أكرب الربامج الهند�سية
وال�صحية بالنظر �إىل اجلامعات اخلا�صة .ويد ّر�س معهد التقنيات الإبداعية التابع
للجامعة كيفية تفاعل النا�س مع التقنية من خالل ال�شخ�صيات االفرتا�ضية واملحاكاة.
ويوجد يف اجلامعة مركز للفنون الرقمية ،وهو املركز الوحيد يف الواليات املتحدة
الأمريكية املتخ�ص�ص يف �صناعة الأفالم الرقمية .ون�سبة الطالب �إىل �أع�ضاء هيئة
التدري�س تعادل  ،1 :10بالإ�ضافة �إىل �أن ن�سبة الطالب املقبولني �إىل املتقدمني عام
2017م ت�ساوي .)72( 16%
ولقد اكت�شف الباحثون من كلية طب كيك التابعة للجامعة ،يف درا�سة حول منط
احلياة والتاريخ ال�صحي لأكرث من � 185.000شخ�ص� ،أن الأ�شخا�ص الذين ي�شربون
القهوة يعي�شون لفرتة �أطول ،حيث وجدوا �أن �شرب القهوة يرتبط بانخفا�ض خطر املوت
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ب�سبب �أمرا�ض القلب ،وال�سرطان ،وال�سكتة الدماغية ،وال�سكري ،واجلهاز التنف�سي،
ومر�ض الكلية.
و�ساعد مركز نقل التقنية التابع للجامعة ،مركز �ستيفنز للإبداع ،يف �إطالق عدد من
ال�شركات النا�شئة يف جمال الرتفيه .وقد بلغت ميزانية اجلامعة للعام 2018/2017م
حوايل  4.9مليار دوالر ،منها  764مليون دوالر لدعم البحوث .وكذلك و�صلت �أموال
الوقف �إىل  5.1مليار دوالر يف نهاية يونيو 2017م ،يف حني �أن الأثر االقت�صادي لأعمال
اجلامعة يعادل  8مليارات دوالر.
ويلخ�ص اجلدول ( )23بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)74-72
الجدول ( )23بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة جنوب كاليفورنيا

�أموال الوقف (2017م)

 5.1مليار دوالر

ميزانية اجلامعة (2017م)

 4.9مليار دوالر

ميزانية دعم البحوث (2017م)

 0.76مليار دوالر

الأثر االقت�صادي لأعمال اجلامعة

 8.0مليار دوالر

م�ساحة حرم اجلامعة

 308فدان ( 1.25كم)2

عدد الطالب (2017م)

45.871

ن�سبة عدد الطالب املقبولني يف اجلامعة (2017م)

 16٪من املتقدمني

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2016م)

 42٪( 19.371من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2016م)

 58٪( 26.500من الطالب)

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

4.361

ويبني ال�شكل ( )31براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة جنوب كاليفورنيا يف
خمتلف املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )32ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الشكل ( )31براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة جنوب كاليفورنيا

الشكل ( )32نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة جنوب كاليفورنيا

133

134

6
جامعة كورنيل  -الواليات المتحدة األمريكية
16
()Cornell University

ت�أ�س�ست جامعة كورنيل يف عام 1865م ،وهي جامعة خا�صة ،لها ثالثة مواقع جامعية
(يف �إيثاكا ،ونيويورك ،والدوحة بدولة قطر) .ي�شتمل حرم اجلامعة يف �إيثاكا على �سبع
كليات لدرا�سة املرحلة اجلامعية ،و�أربع كليات متخ�ص�صة للدرا�سات العليا ،والذي يف
نيويورك فيه كليتان طبيتان للدرا�سات العليا .عدد الطالب باجلامعة ،22.319 :منهم
 5.605يف الدرا�سات العليا .وتقدر ن�سبة الهيئة الأكادميية مبعدل ع�ضو حلوايل  8طالب
(يف مرحلتي الدرا�سات العليا واملرحلة اجلامعية) مما ي�ساعد اجلامعة على التميز يف
البحث العلمي ،ومن ثم االبتكار (.)75
ما�سحا �ضوئ ًيا عايل الطاقة للأ�شعة ال�سينية
يف عام 2017م ا�ستخدم باحثو كورنيل ً
يطلق عليه ا�سم( )Cornell High Energy Synchronron Source, CHESSلدرا�سة
وحت�سني تقنيات اللحام اخلا�صة بعمارة البناء والهند�سة ل�شركة ،.Caterpillar Inc

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

بهدف تقليل الإجهادات ال�ضارة على املواد الناجمة عن عملية اللحام .وابتكر باحثون
يف اجلامعة عملية تناف�سية جديدة من حيث التكلفة ت�ستخدم الألياف النانوية املغلفة
�سطحا لإم�ساك
ببوليمر لتنظيف امللوثات من مياه ال�صرف ،وتك ِّون الألياف النانوية ً
البكترييا املفيدة وانت�شارها ،مما ي�ؤدي �إىل التخل�ص من امللوثات.
ويلخ�ص اجلدول ( )24بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)77-75
الجدول ( )24بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة كورنيل

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

3

عدد حملة جائزة كرافورد ( )Crafoord Prizeمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

1

عدد حملة ميدالية فيلدز ( )Fieldsمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

1

�أموال الوقف (2017م)

 6.8مليار دوالر

عدد املواقع اجلامعية

3

معدل عدد املقبولني يف اجلامعة �سنو ًيا

 14.1%من املتقدمني

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2016م)

 77٪( 16.714من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2016م)

 23٪( 5.605من الطالب)

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س

2908

عدد �أع�ضاء الهيئة الأكادميية

2504

عدد املوظفني الإداريني

8253

ويبني ال�شكل ( )33براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة كورنيل يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )34ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.
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6

الشكل ( )33براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة كورنيل

الشكل ( )34نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة كورنيل

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

جامعة ديوك  -الواليات المتحدة األمريكية
17
()Duke University

جامعة ديوك �أقدم جامعة �أمريكية ،تقع يف مدينة َدرهام ( )Durhamيف والية
كاروالينا ال�شمالية ( .)North Carolinaوقد �أ�س�سها جون هارفارد عام 1838م
لتناظر جامعتي كامربيدج و�أك�سفورد الربيطانيتني .وهي جامعة خا�صة بحثية ،ت�سعى
من خالل مبادرة االبتكار وريادة الأعمال �إىل �إجراء �أبحاث جامعية ينتج عنها منتجات
فعلية ملمو�سة (.)78
يف اجلامعة العديد من املراكز واملعاهد املهمة ،مثل خمترب العلوم البحرية (Duke
(Duke

 ،)Marineومعهد ال�سرطان ،) )Duke Cancerومعهد اللقاح الب�شري
 .)Human Vaccineوكان جلامعة ديوك دو ٌر يف �أهم ابتكار اجتماعي يف القرن احلادي
والع�شرين ،حيث قام خريجها �سوليو كويرفو ( ،)Soleio Cuervoاملتخرج عام 2003م،
ب�إن�شاء ميزة «�أعجبني» امل�شهورة بني النا�س با�سمها الإجنليزي «اليك» ( ،)Likeعندما
كان يعمل م�صم ًما يف موقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك (.)Facebook

137

138

6
يبلغ عدد طالب اجلامعة  ،15.192وعدد �أع�ضاء الهيئة الأكادميية � ،5.022أي �أن
ن�سبة الطالب �إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،1:3مما يجعل التفاعل بني الطالب و�أع�ضاء
هيئة التدري�س كب ًريا جدً ا ،وهذا يعد �أحد العوامل املهمة يف تنمية روح االبتكار لدى
الطالب ،بالإ�ضافة �إىل �أن معدل قبول الطالب فيها مل يتجاوز  9%من املتقدمني عام
2016م ،مما يعني اختيار الطالب الأكرث متي ًزا من �ضمن الطالب الذين ا�ستوفوا
�شروط التقدم للجامعة.
وقد ح�صل الباحثون يف جامعة ديوك م�ؤخ ًرا على منحة بقيمة  7ماليني دوالر من
م�ؤ�س�سة بيل وميلندا غيت�س ( ،)The Bill & Melinda Gates Foundationبنا ًء
على منحتني �سابقتني يبلغ جمموعهما  10.7مليون دوالر ،وذلك لتمويل م�شروع �إعادة
اخرتاع املرحا�ض ( )Reinvent the Toiletالذي يهدف �إىل تطوير نظام ال�صرف
ال�صحي ذي الطاقة املحايدة وغري املرتبط بال�شبكة ،حيث يفتقر حوايل  40%من �سكان
العامل �إىل مرافق ال�صرف ال�صحي املالئمة ،ونتيجة لذلك ،ميوت ما يقرب من 525
�ألف طفل دون �سن اخلام�سة كل عام ب�سبب �أمرا�ض الإ�سهال ،وف ًقا ملنظمة ال�صحة
العاملية .و�سي�ستخدم باحثو اجلامعة الدعم املايل اجلديد الختبار مناذج من نظامهم
يف الهند وجنوب �أفريقيا.
ويلخ�ص اجلدول ( )25بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)80-78
الجدول ( )25بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة ديوك

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

11

عدد حملة جائزة تورينج ( )Turingمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

3

�أموال الوقف (2017م)

 7.9مليار دوالر

ميزانية اجلامعة (2017م)

 2.3مليار دوالر

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

عدد املتقدمني لاللتحاق باجلامعة (2017م)

33.110

عدد املقبولني يف اجلامعة (2017م)

 5.3٪( 1.744من املتقدمني)

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2016م)

 43٪( 6.532من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2016م)

 57٪( 8.660من الطالب)

عدد الأ�ساتذة

 59٪( 988من الكل)

عدد الأ�ستاذة امل�شاركني

 27٪( 454من الكل)

عدد الأ�ستاذة امل�ساعدين

 14٪( 288من الكل)

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

5.022

عدد املوظفني الإداريني

8.435

ويبني ال�شكل ( )35براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة ديوك يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )36ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

الشكل ( )35براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة ديوك
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6

الشكل ( )36نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة ديوك

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

جامعة كامبريج  -المملكة المتحدة
18
()Cambridge University

ت�أ�س�ست جامعة كامربيج عام 1209م ،وهي اجلامعة الثانية ِق َد ًما على م�ستوى
العامل الناطق بالإجنليزية بعد جامعة �أوك�سفورد .وتقع اجلامعة يف مدينة كامربيدج
باململكة املتحدة .واحت ّلت املركز الأول يف ترتيب جامعات العامل ح�سب ت�صنيف  QSلعام
2010م ،متجاوزة جامعة هارفارد الأمريكية يف تلك ال�سنة .وهي ع�ضو يف جمموعة
را�سل للجامعات ،وع�ضو يف رابطة اجلامعات البحثية الأوروبية .ودائما يرتاوح ترتيبيها
ما بني املركزين الأول والثاين بالتناوب مع جامعة �أوك�سفورد العريقة .وتعد اجلامعة
الأعرق على م�ستوى العامل يف جمال العلوم الطبيعية والريا�ضيات والفيزياء (.)81
ح�صل علماء اجلامعة على  89جائزة نوبل ،مما جعلها تتفوق يف هذا املجال عن
�أ ّية جامعة �أخرى يف العامل .ومن خريجيها مكت�شف الإلكرتون ،وكذلك مكت�شف تركيب
احلم�ض النووي ،ومن �أ�شهر علمائها �إ�سحاق نيوتن .ويف فرباير 2019م �صمم الباحثون
يف اجلامعة جهاز تعلم �آيل الكت�شاف الدواء� ،أثبت �أنه ذو كفاءة م�ضاعفة مقار ًنا باجلهاز
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6
امل�ستخدم يف ال�صناعة يف الوقت الراهن .وهو ما ميكن �أن ي�سرع عملية تطوير عالجات
جديدة للأمرا�ض (.)82
ويعمل باحثو كامربيدج على حل �أحد �أكرب الألغاز يف التقنية ،وهو كيفية بناء
بطاريات اجليل التايل التي ميكن �أن ت�شعل ثورة خ�ضراء (.)83
وقد ح�صلت اجلامعة على منح بحثية يف نهاية عام 2016م قيمتها  462مليون
�إ�سرتليني .واجلامعة تربطها عالقات ا�سرتايجية مع �شركات عمالقة حول العامل،
مثل �شركة بوينغ ،والتي دعمت العديد من امل�شاريع البحثية يف جمال الطريان وتقنية
الت�صنيع.
ويلخ�ص اجلدول ( )26بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)84-81
الجدول ( )26بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة كامبريدج

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

89

ميزانية اجلامعة

 1.7مليار ا�سرتليني

�أموال الوقف يف عام 2017م

 4.9مليار ا�سرتليني

م�ساحة حرم اجلامعة

 288هكتار

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2016م)

12,340

عدد طالب الدرا�سات العليا (2016م)

7,615

�أع�ضاء هيئة التدري�س

1,646

عدد املوظفني الإداريني

3,615

ويبني ال�شكل ( )37براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة كامربيدج يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )38ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الشكل ( )37براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة كامبريدج

الشكل ( )38نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة كامبريدج
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6
جامعة جونز هوبكينز  -الواليات المتحدة األمريكية
19
()Johns Hopkins University

ت�أ�س�ست جامعة جونز هوبكينز عام 1876م ،وهي جامعة بحثية خا�صة ،يعود
ا�سمها �إىل ا�سم الرجل الذي تربع مبقدار  7مليون دوالر يف ذلك الوقت (والذي ي�ساوي
ما يقارب  145مليون دوالر بقيمته اليوم) (.)85
وقد بلغ الدخل من براءات االخرتاع التي مت ا�ستخدامها يف عام 2018م �إىل 17

مليون دوالر �أمريكي .وتركز اجلامعة على االكت�شافات وبراءات االخرتاع يف املجاالت
الطبية .ويف عام 2018م فقط مت ت�سجيل  150براءة اخرتاع ،ومت �إن�شاء � 8شركات
نا�شئة ،ورفعت ال�شركات النا�شئة �إجمايل ر�أ�س املال اال�ستثماري مبا يزيد عن 451
مليون دوالر.
جناحا قيا�س ًيا يف جلب متويل ال�شركات �إىل معاملها لت�ستفيد
ولقد حققت اجلامعة ً
هذه ال�شركات من جماالت التميز فيها وتوفر م�سارات بحثية ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

كبري على املجتمع ،وب�شكل خا�ص على �صحة الإن�سان .ومن �أمثلة التعاون بني اجلامعة
وال�شركات العمالقة ما يلي :مت توقيع اتفاقية تعاون مع �شركة (�آب يف) للأبحاث يف علم
الأورام يف عام 2016م ،ونتج عنه �ستة م�شاريع ناجحة للأورام ،مع ا�ستمرار التعاون يف
علم الأع�صاب يف ال�سنة التالية ،ومن ذلك التعاون مع �شركة (باير) يف �أربعة م�شاريع
بحثية م�شرتكة يف معهد ويلمر للعيون ،وكذلك العمل يف اال�ستك�شافات الدوائية يف
 JHDDلتطوير عالجات لأمرا�ض ال�شبكية.
ويلخ�ص اجلدول ( )27بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)87-85
الجدول ( )27بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة جونز هوبكينز

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

27

قيمة الوقف

 4.33مليار دوالر

عدد الطالب (2016م)

26.402

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2016م)

5.615

عدد طالب الدرا�سات العليا

20.787

ن�سبة الطالب �إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س

1: 7

ويبني ال�شكل ( )97براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة جونز هوبكينز يف
خمتلف املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )40ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

145

146

6

الشكل ( )39براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة جونز هوبكينز

الشكل ( )40نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة جونز هوبكينز

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

 20جامعة طوكيو – اليابان ()Tokyo University

ت�أ�س�ست جامعة طوكيو يف عام 1877م ك�أول جامعة وطنية يف اليابان .وهي تتكون
من ثالثة مواقع جامعية ( )Campusesرئي�سة ،ف� ً
ضال عن  14مركزً ا جامع ًيا و11
معهدً ا بحث ًيا تاب ًعا لها ،مبا يف ذلك معهد �أبحاث الأ�شعة الكونية ،ومعهد �أبحاث الزالزل،
ومعاهد جامعة طوكيو للدرا�سات املتقدمة لفيزياء وريا�ضيات الكون ،ونظام البحث
املتكامل لعلوم اال�ستدامة.
وتتعاون ما يقرب من � 200شركة حول العامل مع جامعة طوكيو يف م�شاريع بحثية،
مثل جون�سون �آند جون�سون ،التي ت�ساعد يف تقييم جودة الرعاية ال�صحية ،وم�ؤ�س�سة
فوجي فيلم ،التي تدعم خمترب تطوير الأدوية.
وقد ح�صل اثنان من خريجي جامعة طوكيو عام 2015م ،على جائزتني خمتلفتني
من جوائز نوبل ،ويف مار�س 2017م فاز طالب جامعة طوكيو بجائزة االبتكار للطالب
يف جوائز  SXSWلالبتكار التفاعلي يف هيو�سنت ،وتك�سا�س ،لتطوير �ساق ا�صطناعية
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6
روبوتية عبارة عن جهاز مزود ب�آلية حركية مت تطويرها لتم ّكن الطرف اال�صطناعي
من القيام بوظائف مثل ركل الأر�ض ب�أ�صابع قدميه ،مما ي�ساعد امل�ستخدم على جتربة
طريقة �أكرث طبيعية و�سال�سة يف امل�شي (.)88
ومما ينبغي ذكره �أن  15من ر�ؤ�ساء وزراء اليابان من خريجي هذه اجلامعة،
وباملقارنة بالعدد الكلي لر�ؤ�ساء الوزارة الذين بلغ عددهم  ،62ف�إن  24%من ر�ؤ�ساء
الوزراء يف اليابان من خريجي جامعة طوكيو.
ويلخ�ص اجلدول ( )28بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)90-88
الجدول ( )28بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة طوكيو

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

9

عدد حملة جائزة ( )Pritzker Architecture Prizeمن
الأ�ساتذة �أو اخلريجني

3

عدد حملة ميدالية فيلدز ( )Fieldsمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

1

ميزانية اجلامعة (2017م)

 2.425مليار دوالر

عدد املواقع اجلامعية ()Campuses

3

عدد الطالب

28.693

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2017م)

 49.7٪( 14.273من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2017م)

 50.3٪( 14.420من الطالب)

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س

2.609

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

6.022

عدد املوظفني الإداريني

5.779

ويبني ال�شكل ( )41براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة طوكيو يف خمتلف املجاالت،
يف حني يبني ال�شكل ( )42ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الشكل ( )41براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة طوكيو

الشكل ( )42نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة طوكيو

149

150
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جامعة إرالنجن نورمبرج  -ألمانيا
21
()University of Erlangen Nuremberg

ت�أ�س�ست جامعة �إرالجنن نورمربج يف عام 1743م كجامعة بحثية حكومية ،وتعرف
� ً
أي�ضا با�سم جامعة فريدريخ �ألك�سندر ( ،)Friedrich-Alexander Universityوهي
ثاين �أكرب جامعة يف منطقة بافاريا .وتعتمد يف �أبحاثها ،بالإ�ضافة �إىل ميزانية اجلامعة،
على الدعم الذي ي�صلها من حوايل  70م�ؤ�س�سة و�صندو ًقا ورابطة للتعليم ،وتقدم املنح
الدرا�سية للطالب املوهوبني ب�شكل خا�ص .ويتم متويل �أكرث من ً � 40
أ�ستاذا ب�شكل كامل
�أو جزئي من قبل ال�شركات وجمعيات البحث.
اكت�شف الباحثون يف اجلامعة م�ؤخ ًرا �أن العالج بالعودة االرتدادية ميكن �أن يحقق
فوائد طويلة الأمد للأطفال الذين يعانون من ا�ضطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�شاط،
مما يوفر ت�أثريات �إيجابية ت�ستمر ملدة � 6أ�شهر على الأقل بعد العالج ،ويف هذه الطريقة
العالجية ي�ستخدم الأطفال برنامج كمبيوتر مرتبط بالتخطيط الكهربائي الدماغي

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

( )EEGملراقبة ن�شاط الدماغ وممار�سة كيفية تنظيم �سلوكهم وحت�سينه .و� ً
أي�ضا قام
باحثون �آخرون يعملون بالتعاون مع باحثني يف جامعتي ماينز وكا�سل م�ؤخ ًرا ب�إن�شاء
�أ�صغر حمرك يف العامل ،يتكون من ذرة واحدة فقط ،ميكن �أن يحول احلرارة ب�شكل
فعال �إىل طاقة حركية ،وتطوير مثل هذه املحركات النانوية ي�سمح للباحثني مبعرفة
املزيد عن الديناميكا احلرارية للج�سيمات الفردية ،وميكن �أن ي�ساعد يف الو�صول �إىل
طرق جديدة لبناء حمركات �أكرب.
ويلخ�ص اجلدول ( )29بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)92-91
الجدول ( )29بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة إرالنجن نرمبرج

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

4

عدد حملة جائزة ليبنز ( ) Leibnizمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

6

ميزانية اجلامعة

 543.1مليون يورو

عدد الطالب (2015م)

40.174

�أع�ضاء هيئة التدري�س

4,040

عدد املوظفني الإداريني (2015م)

2,290

ويبني ال�شكل ( )43براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة �إرالجنن نرمربج يف
خمتلف املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )44ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

151

152

6

الشكل ( )43براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة إرالنجن نرمبرج

الشكل ( )44نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة إرالنجن نورمبرج

6
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دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

جامعة تورونتو  -كندا ()University of Toronto

ت�أ�س�ست مبوجب امليثاق امللكي يف عام 1827م بو�صفها كلية ملكية ،ولها الآن ثالثة
مواقع جامعية يف منطقة تورنتو.
�أطلق���ت جامع���ة تورنت���و يف مار����س 2017م ،معه���د ال���ذكاء اال�صطناع���ي
( ،)Vector Institute of Intelligenceوه���و معه���د �أبح���اث م�ستق���ل غ�ي�ر ربح���ي،
يج���ري �أبحا ًث���ا ويعمل على تبني ه���ذه التقني���ات وت�سويقها ،ويتعاون املعه���د مع �شركات
مث���ل جوج���ل و�أوب���ر ( .)Google and Uberوجامعة تورنتو ع�ض���و م�ؤ�س�س يف منطقة
( ،)MaRS Discoveryوهي منظمة غري ربحية ت�ساعد �أ�صحاب امل�شاريع يف القطاعني
العام واخلا�ص على تنمية �شركاتهم .كما خ�ص�صت اجلامعة يف الآونة الأخرية ،م�ساحة
جديدة يف احلرم اجلامعي تبلغ  14000قدم مربع للتعاون مع رجال الأعمال .وقد بلغت
القيم���ة الإجمالية لل�صناديق البحثية املمنوحة لباحث���ي اجلامعة مبلغ  391مليون دوالر
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يف الع���ام الدرا�سي 2016/2015م ،وعند �إ�ضافتها �إىل التمويل الذي مت منحه للجامعة
من خالل امل�ست�شفيات ال�شريكة ،يبلغ املجموع الكلي  1.2مليار دوالر.
وطالب الدرا�سات العليا ي�أتون من  168دولة ،لكن �أكرثهم من ال�صني ،حيث
يتجاوز عدد الطالب ال�صينيني ع�شرة �آالف طالب .وت�سهم اجلامعة يف االقت�صاد
الكندي مبقدار  15.7مليار دوالر كندي �سنو ًيا ،وعندها �أكرث من � 150شركة نا�شئة يف
ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية (2017-2012م).
اكت�شف عامل الفيزياء احليوية باجلامعة جيم�س تيل وخبري �أمرا�ض الدماغ اخلاليا
رئي�سا
اجلذعية يف �أوائل ال�ستينيات من القرن الع�شرين ،وال تزال الأبحاث الطبية جما ًال ً
يتم الرتكيز عليه (.)93
ويلخ�ص اجلدول ( )30بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)96-93
الجدول ( )30بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة تورونتو

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

10

عدد حملة جائزة (Gairdner Foundation International
 )Awardمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

11

م�ؤ�س�س ميدالية فيلدز ( )Fieldsهو من �أ�ساتذة اجلامعة

John Charles Fields

�أموال الوقف (2017م)

2.8مليار دوالر كندي ( 2.22مليار
دوالر �أمريكي)

ميزانية اجلامعة (2017م)

مليار دوالر

�إجمايل قيمة املنح البحثية (2016/2015م)

 1.2مليار دوالر كندي

�إ�سهام اجلامعة ال�سنوي يف االقت�صاد الكندي

 15.7مليار دوالر كندي

عدد املواقع اجلامعية

3

عدد الطالب يف اجلامعة (2017م)

88,066

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2017م)

 80٪( 70,028من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2017م)

 20٪( 18,038من الطالب)

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س

2.547

عدد الأ�ستاذة امل�ساعدين

()14٪

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

5,274

عدد املوظفني الإداريني

4.590

.

ويبني ال�شكل ( )45براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة تورونتو يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )46ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

الشكل ( )45براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة تورونتو

155
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6

الشكل ( )46نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة تورونتو

6
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دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

جامعة تسينجهاو  -الصين ()Tsinghua University

ت�أ�س�ست جامعة ت�سينجهاو عام 1911م ،كمدر�سة ُت ِع ُّد الطالب الذين �سيتم �إر�سالهم
من قبل احلكومة للدرا�سة يف الواليات املتحدة .وقد �أ�صبحت جامعة بحثية حكومية
متعددة التخ�ص�صات يف عام 1952م .يكثف باحثو هذه اجلامعة جهودهم للتعاون مع
متقدما عامليا وحمل ًيا ،فعامل ًيا حتتل املركز
ال�شركاء الدوليني .وي�أتي ت�صنيف اجلامعة
ً
( )17يف ت�صنيف  ،QSواملركز ( )22يف ت�صنيف التاميز ،واملركز ( )45يف ت�صنيف
�شنغهاي ،مما يدل على تبوئها مكانة مرموقة يف جماالت البحث واالبتكار.
مت عقد اتفاق �شراكة ا�سرتاتيجية بينها وبني جامعة كاليفورنيا بريكلي لإن�شاء
مدر�سة للدرا�سات العليا يف ال�صني ،والتي من املقرر افتتاحها يف عام 2021م .كما
�شاركت مع م�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س يف عام 2017م لإن�شاء معهد ال�صحة العاملي
للمخدرات ،وهو مركز �أبحاث وتطوير يركز على �إيجاد عالجات جديدة لبع�ض الأزمات
إحلاحا يف العامل .وقد �سعت الأذرع اال�ستثمارية للجامعة بقوة لال�ستثمار
ال�صحية الأكرث � ً
يف ال�شركات الأمريكية التي تنتج �أ�شباه املو�صالت.

157

158
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ويلخ�ص اجلدول ( )31بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)98-97
الجدول ( )31بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة تسينجهاو

م�ساحة احلرم اجلامعي

 395هكتار

عدد الطالب (2018م)

47.762

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2015م)

15.570

عدد طالب الدرا�سات العليا (2015م)

19.311

�أع�ضاء هيئة التدري�س

3.416

عدد املوظفني الإداريني (2015م)

4.101

ويبني ال�شكل ( )47براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة ت�سينجهاو يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )48ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

الشكل ( )47براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة تسينجهاو

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الشكل ( )48نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة تسينجهاو
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جامعة مونبيلييه  -فرنسا ()University of Montpellier

يعود تاريخ جامعة مونبيلييه �إىل عام 1289م ،حيث �أ�س�ست مدر�سة لتعليم الطب
والقانون والآداب ،ولكن اجلامعة �أخذت �شكلها احلايل فقط يف عام 2012م بعد دمج
ثالث م�ؤ�س�سات م ًعا ،وهي جامعة مونبيلييه  ،1وجامعة مونبيلييه  ،2وجامعة بول فالريي
مونبلييه  .3ويف هذه اجلامعة ،ومقرها يف جنوب �شرق فرن�سا ،ي�أتي حوايل  50٪من
طالب الدكتوراه الذين يبلغ عددهم  1800طالب من دول �أخرى.
ترتبط جامعة مونبيلييه بعالقات وثيقة مع ال�صناعة يف منطقة جنوب �شرق
فرن�سا ،ال �سيما يف قطاع الطب احليوي والتقنيات اجلديدة .وت�شمل اجلامعة ت�سع كليات
�أكادميية ،و�ستة معاهد ،ومدر�ستني .وتركز معاهد البحوث البالغ عددها  76معهدً ا
على مو�ضوعات ت�شمل العلوم الزراعية وال�صحة والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء وتقنية
املعلومات .وقد بلغ عدد الدار�سني بها  47000طالب عام 2017م ،وبلغ عدد �أع�ضاء
هيئة التدري�س .)102-99( 2300

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

ت�ضم جامعة مونبيلييه  586عائلة براءة اخرتاع ،ومت اختيار م�شروع جامعة مونبيلييه
للتميز ( )MUSEيف  21فرباير 2017م من قبل جلنة حتكيم دولية ،لتمويل مبادرة-
العلوم -االبتكار -الأقاليم -االقت�صاد (� .)I-SITEإذ �ستجلب «ميوز» دفعة هائلة لأبحاث
التعليم العايل على امل�ستوى الوطني والدويل .وجامعة مونبيلييه من اجلامعات الرائدة
يف فرن�سا (اجلامعة الفرن�سية ال�ساد�سة) .وحتتل موق ًعا متمي ًزا للغاية يف الت�صنيف
العاملي الرئي�سي ،فهي الأوىل يف العامل يف علم البيئة يف ت�صنيف �شنغهاي عام 2018م،
و�أول جامعة فرن�سية مبتكرة يف ترتيب رويرتز ( ،)Reuteur’s rankingويف املرتبة
اخلام�سة يف فرن�سا يف ت�صنيف ليدن جلودة املن�شورات العلمية .ويف كل عام ،يختار
مئات الطالب الدوليني املجيء �إليها.
ويبني ال�شكل ( )49براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة مونبيلييه يف خمتلف
املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )50ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

الشكل ( )49براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة مونبيلييه

161

162

6

الشكل ( )50نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة مونبيلييه

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

جامعة الدنمارك للتقنية – الدنمارك
25
()Technical University of Denmark

�أ�س�سها الفيزيائي الدمناركي املعروف با�سم �أبو الكهرومغناطي�سية (هانز
كري�ستيان �أور�ستد) عام 1829م .ويف عام 2016م �أجنزت اجلامعة ثالثة م�شاريع بناء
�ضخمة ،مبا يف ذلك جممع علوم احلياة والهند�سة احليوية الذي تبلغ م�ساحته 43000
مرت مربع ،والذي يجمع جز ًءا مه ًما من خمتربات �أبحاث علوم احلياة .ويف حرمها
الرئي�س مت �إن�شاء مبنى جديد ي�ضم ق�سم الهند�سة ال�ضوئية للبحث والتدري�س ولفح�ص
الفوتونات ،والليزر ،وتطبيقات الإ�ضاءة الأخرى (.)103
م�شروعا،
اخرتاعا يف عام 2014م ،وقاموا بتجميع 51
�سجل باحثو اجلامعة 152
ً
ً
م�شروعا .و�أحد هذه امل�شاريع هو التعاون مع ال�شركة
وتعاونوا مع ال�صناعة يف 1249
ً
الدامنركية دوبونت اليت�ستون ،وينطوي هذا امل�شروع على طريقة لت�ضمني الألياف
الب�صرية مبا�شرة يف �شا�شات  LEDلت�صبح قوية ومتينة .وتبلغ ن�سبة الطالب �إىل �أع�ضاء
هيئة التدري�س  .1 :6ومن اجلدير بالذكر �أن عدد امل�شاريع مع ال�صناعة قد بلغ 1324
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م�شروعا �سنة 2017م ،وبلغ عدد ال�شركات النا�شئة � 67شركة .وتبني هذه الأرقام �أن
ً
النجاح الذي حتققه اجلامعة يف جمال االخرتاعات وت�أ�سي�س ال�شركات النا�شئة يعتمد
ب�صورة كبرية على التعاون مع ال�صناعة ،والذي بدوره يعود على اجلامعة واملجتمع
بالتقدم والرفاه .مع مالحظة �أن عدد احلا�صلني على درجة الدكتوراه خالل الأعوام:
2016 ،2015 ،2014م هو  395 ،358 ،323على التوايل.
ويلخ�ص اجلدول ( )32بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)105-103
الجدول ( )32بعض األرقام اإلحصائية المهمة جامعة الدنمارك للتقنية

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

2

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2016م)

 65٪( 7,197من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2016م)

 35٪( 3,834من الطالب)

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س

2003

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

1330

عدد املوظفني الإداريني

1540

عدد امل�شاريع التي �أجريت مع ال�صناعة (2015م)

1,249

عدد امل�شاريع التي �أجريت مع ال�صناعة (2016م)

1,324

عدد ال�شركات النا�شئة (2016م)

67

ويبني ال�شكل ( )51براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة الدمنارك للتقنية يف
خمتلف املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )52ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.
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دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الشكل ( )51براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة الدنمارك للتقنية

الشكل ( )52نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة الدنمارك للتقنية
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جامعة ِدلفت للتقنية  -هولندا
26
()Delft University of Technology

هي �أقدم و�أكرب جامعة تقنية يف هولندا� ،إذ ت�أ�س�ست يف عام 1842م من قبل امللك
وليام الثاين من �أجل تدريب املهند�سني املدنيني ،وهي متخ�ص�صة يف جمال العلوم
والهند�سة وت�صميم البحوث .وجتري اجلامعة الكثري من �أبحاثها يف معاهد متعددة
التخ�ص�صات ،مثل معهد طاقة الرياح ،الذي يغطي جميع جوانب تقنية الطواحني
الهوائية احلديثة ،ومعهد املناخ ،حيث يقوم الباحثون فيه ب�إنتاج �أجهزة ا�ست�شعار
مناخية متقدمة وتطوير مناذج �أف�ضل لو�صف تغري املناخ .ومن الأعمال املهمة باجلامعة
�أن مركز رجال الأعمال املتميزين �ساعد يف �إطالق � 160شركة نا�شئة منذ ت�أ�سي�سه يف
عام 2005م .وتبلغ ن�سبة الطالب �إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س ما يعادل  ،1: 4.4وهي
ن�سبة تتيح للطالب التفاعل اجليد مع الهيئة الأكادميية .وتبلغ قيمة �إيرادات امل�شاريع
املتعاقد عليها من خارج اجلامعة  184.6مليون يورو (.)106

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

كما امتدت بع�ض خربات اجلامعة � ً
أي�ضا �إىل عامل الفن ،ففي عام 2008م ،ا�ستخدم
علما�ؤها مطياف الأ�شعة ال�سينية للك�شف عن �صورة خمب�أة حتت لوحة فنية للر�سام «فان
جوخ» .كما فاز طالب من اجلامعة م�ؤخ ًرا على طالب  26جامعة �أخرى ب�أول م�سابقة
( ،)Hyperloop Podوالتي نظمتها Elon Musks' Space Xيف لو�س �أجنلو�س ،وهي
اختبار على ال�سيارات التي ت�سري ب�سرعة عالية من خالل �أنبوب ذو �ضغط منخف�ض
طوله  1.2كيلومرت.
ويلخ�ص اجلدول ( )33بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)108-106
الجدول ( )33بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة دلفت للتقنية

عدد حملة جائزة نوبل ( )Nobelمن الأ�ساتذة �أو اخلريجني

2

ميزانية اجلامعة (2016م)

 1.246مليار يورو ( 1.47مليار دوالر)

�إيرادات البحوث املتعاقد عليها من خارج اجلامعة

 184.6مليون يورو

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2016م)

 54٪( 11,363من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2016م)

 46٪( 9,860من الطالب)

عدد طالب الدكتوراه (من طالب الدرا�سات العليا)

1093

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س

3375

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

2280

عدد املوظفني الإداريني

2935

عدد ال�شركات النا�شئة من -2017 2005م

160

ويبني ال�شكل ( )53براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة دلفت للتقنية يف
خمتلف املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )54ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.
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الشكل ( )53براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة دلفت للتقنية

الشكل ( )54نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة دلفت للتقنية
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دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

جامعة سنغافورة الوطنية  -سنغافورة
27
()National University of Singapore

ت� ّأ�س�ست يف عام  ،1905حيث كانت عبارة عن مدر�سة طبية حكومية تابعة للواليات
املاليزية الفيدرالية ،وهي �أقدم م�ؤ�س�سة للتعليم العايل يف �سنغافورة ،وكان عدد
الطالب حينئذ  23طال ًبا فقط ،و�أ�صبحت اجلامعة يف �شكلها احلايل بعد االندماج مع
جامعة نانيانغ يف عام 1980م ،ولديها حاليا ثالثة مواقع جامعية .ولقد �أطلقت جامعة
�سنغافورة الوطنية مبادرة تعاون مع �شركة احلو�سبة ال�سحابية و�أكرب ُم�صدر للبطاقات
الذكية يف �سنغافورة لتطوير التقنيات الالزمة للو�صول �إىل �سنغافورة بدون دفع نقدي
( .)Cashless Singaporeوتت�ضمن االبتكارات احلديثة يف اجلامعة ابتكار «�صبغة»
تعمل على حت�سني تقنيات الت�صوير الطبي؛ وكذلك تطوير فيلم النانو الذي ي�ستخدم
موا َّد مغناطي�سية متحركة �صغرية لتخزين كميات هائلة من البيانات؛ و�إن�شاء فالتر
هواء نانو ليفية ب�سيطة وغري مكلفة ال تقت�صر على تنظيف الهواء فح�سب ،بل توفر
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6
� ً
أي�ضا احلماية من الأ�شعة فوق البنف�سجية .ويوجد باجلامعة عدد من املراكز البحثية
املتخ�ص�صة ،منها مركز التقنيات الكمية ،ومعهد علوم ال�سرطان يف �سنغافورة ،ومعهد
علم امليكانيكا يف �سنغافورة .ومن �ضمن خريجيها مهاتري حممد رئي�س وزراء ماليزيا
ومفجر نه�ضتها ،وكذلك �أحد ر�ؤ�ساء �سنغافورة ،واثنان من ر�ؤ�ساء وزراء �سنغافورة (.)109
ويلخ�ص اجلدول ( )34بع�ض الأرقام الإح�صائية املهمة التي ت�ؤدي �إىل جودة
الأبحاث واالبتكارات (.)111-109
الجدول ( )34بعض األرقام اإلحصائية المهمة لجامعة سنغافورة الوطنية

�أموال الوقف (2017م)

 3.73مليار دوالر �سنغافوري ( 2.76دوالر �أمريكي)

عدد مواقع اجلامعية ((Campuses

3

عدد الطالب باجلامعة (2017م)

39,536

عدد طالب املرحلة اجلامعية (2017م)

 74٪( 29,130من الطالب)

عدد طالب الدرا�سات العليا (2017م)

 26٪( 10,406من الطالب)

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س

2,196

�أع�ضاء الهيئة الأكادميية

2,820

ويبني ال�شكل ( )55براءات االخرتاع التي تقدمت بها جامعة �سنغافورة الوطنية يف
خمتلف املجاالت ،يف حني يبني ال�شكل ( )56ن�سبة براءات االخرتاع املقبولة.

6

دراسة بعض الجامعات العالمية المتميزة
في مجال االبتكار

الشكل ( )55براءات االختراع التي تقدمت بها جامعة سنغافورة الوطنية

الشكل ( )56نسبة براءات االختراع المقبولة لجامعة سنغافورة الوطنية
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7

إحصائيات براءات االختراع للجامعات
العالمية المتميزة في مجال االبتكار

الجامعات العالمية

1

تع ُّد براءات االخرتاع العامل املهم يف ت�صنيف اجلامعات يف جمال االبتكار ،ولذا
ف�إننا نورد يف هذا الباب �إح�صائيات براءات االخرتاع ملختلف اجلامعات امل�صنفة
لت�شجيع اجلامعات الأخرى على �إمكانية الدخول يف الت�صنيف �إذا �سعت اجلامعات
لت�سجيل براءات اخرتاع .ونلفت النظر ب�شكل خا�ص �إىل الن�سبة املئوية لعدد براءات
االخرتاع امل�سجلة بالن�سبة لعدد براءات االخرتاع التي تتقدم بها اجلامعات� ،إذ نالحظ
�أن هذه الن�سبة �أقل من  50%لكثري من اجلامعات الأمريكية ،يف حني ترتفع هذه الن�سبة
للجامعات الآ�سيوية .واجلدول ( )35يو�ضح عدد الرباءات التي مت التقدم بها �إىل
مكاتب ت�سجيل الرباءات من ِقبل اجلامعات العاملية ،وعدد الرباءات التي مت قبولها،
والن�سبة املئوية بني عدد الرباءات التي مت ت�سجيلها �إىل عدد الرباءات التي مت التقدم بها
لعام 2018م ( .)27مع مالحظة �أن اجلدول مبني على ترتيب ت�صنيف اجلامعات العاملية
املو�ضح يف جدول ( .)3وكذلك على جميع الرباءات امل�سجلة لأية جامعة يف �أحد مكاتب
ت�سجيل الرباءات املعرتف بها عامل ًيا.
الجدول ( )35عدد البراءات التي تم التقدم بها إلى مكاتب تسجيل البراءات من ِقبل
الجامعات ،وعدد البراءات التي تم قبولها ،والنسبة المئوية بين عدد البراءات التي
تم تسجيلها إلى عدد البراءات التي تم التقدم بها لعام 2018م

الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

1

جامعة �ستانفورد

691

287

41.5%

2

معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية

1480

666

45.0%

3

جامعة هارفارد

977

296

30.3%

4

جامعة بن�سلفانيا

557

174

31.2%

175

176
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الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

5

جامعة وا�شنطن

536

179

33.4%

6

منظومة جامعة تك�سا�س

1023

352

34.4%

7

جامعة كي يو لوفان

300

120

40.0%

8

�إمربيال كولج لندن

297

99

33.3%

9

جامعة �شمال كارولينا يف ت�شابل هيل

368

131

35.6%

10

جامعة فاندربِلت

231

106

45.9%

1000

798

79.8%

213

87

40.8%

13

جامعة بوهاجن للعلوم والتقنية

372

293

78.8%

14

منظومة جامعة كاليفورنيا

2533

889

35.1%

15

جامعة جنوب كاليفورنيا

294

78

26.4%

16

جامعة كورنِل

534

228

42.7%

17

جامعة ديوك

344

114

33.1%

18

جامعة كامربيدج

224

89

39.7%

19

جامعة جونز هوبكينز

906

278

30.7%

20

جامعة طوكيو

985

538

54.6%

21

معهد كاليفورنيا للتقنية

596

350

58.7%

22

جامعة �أو�ساكا

583

307

52.7%

23

منظومة جامعة م�شيجان

608

268

44.1%

11
12

املعهد الكوري املتقدم للعلوم والتقنية
(كاي�ست)
املعهد الفدرايل ال�سوي�سري للتقنية
يف لوزان

7

إحصائيات براءات االختراع للجامعات
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الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

24

جامعة نورثوي�سرتن

322

143

44.4%

25

منظومة جامعة وي�سكون�سِ ن

266

181

68.0%

26

جامعة كيوتو

688

360

52.3%

27

منظومة جامعة ميني�سوتا

259

107

41.3%

28

منظومة جامعة �إيلينوي

349

160

45.8%

29

معهد جورجيا للتقنية

284

128

45.1%

30

جامعة �أوتا

308

117

38.0%

31

جامعة �إرالجنن نرمربج

211

110

52.1%

32

جامعة والية �أوهايو

208

106

51.0%

33

جامعة كولومبيا

632

169

26.7%

34

جامعة �سي�ؤول الوطنية

869

650

74.8%

35

جامعة تورونتو

267

90

33.7%

36

جامعة توهوكو

625

382

61.1%

37

جامعة بيت�سربج

294

120

40.8%

38

جامعة ييل

273

89

32.6%

39

جامعة َ�سنجكيونكوان

241

186

77.2%

40

جامعة �أك�سفورد

469

123

26.2%

41

منظومة جامعة كولورادو

318

108

34.0%

42

جامعة َتفت�س

173

45

26.0%

43

معهد بيلور للطب

229

52

22.7%

177

178
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الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

44

جامعة ت�سينجهاو

742

490

66.0%

45

جامعة ميونيخ التقنية

177

79

44.6%

46

جامعة كيو�شو

554

286

51.6%

47

معهد طوكيو للتقنية

348

210

60.3%

48

يونيفر�سيتي كولج لندن

232

69

29.7%

49

معهد �سوي�سرا االحتادي للتقنية يف
زوريخ

275

81

29.5%

50

منظومة جامعة بريدو

291

119

40.9%

51

جامعة �شيكاجو

186

73

39.2%

52

جامعة �أوريجون لل�صحة والعلوم

153

54

35.3%

53

جامعة مان�ش�سرت

123

37

30.1%

54

منظومة جامعة �إنديانا

235

87

37.0%

55

جامعة مونتبِليي

205

128

62.4%

56

جامعة ميونخ

107

45

42.1%

57

جامعة الدمنارك للتقنية

364

110

30.2%

58

جامعة �إميوري

227

72

31.7%

59

جامعة بيكني

437

258

59.0%

60

جامعة ال�سوربون

329

164

49.8%

61

جامعة بريتي�ش كولومبيا

199

69

34.7%

62

جامعة دِلفت للتقنية

136

115

84.6%

7
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الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

63

جامعة �سنغافورة الوطنية

459

152

33.1%

64

جامعة برن�ستون

164

74

45.1%

65

جامعة زوريخ

167

61

36.5%

66

جامعة هانياجن

431

341

79.1%

67

جامعة كي�س و�سرتن ريزرف

189

69

36.5%

68

جامعة يون�سي

539

407

75.5%

69

جامعة َرجترز احلكومية يف نيو
برونزويك

229

989

432%

70

جامعة بو�سطون

137

43

31.4%

71

منظومة جامعة ما�سات�شو�ست�س

237

89

37.6%

72

جامعة جوهان�س جاتِنربج يف مينز

88

34

38.6%

73

جامعة ويك فور�ست

130

52

40.0%

74

جامعة كيو

184

102

55.4%

75

جامعة كوريا

508

435

85.6%

ويتبني من هذا اجلدول �أن جامعات حمدودة جنحت يف قبول ما ن�سبته �أعلى من
 80%من الرباءات التي تقدمت بها ،يف حني �أن غالبية اجلامعات مل تتجاوز ن�سبة
 ،50%وو�صلت يف بع�ض اجلامعات �إىل ما يقارب الربع فقط مما تقدمت به �إىل مكاتب
الت�سجيل يف الواليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة واليابان.
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الجامعات األوروبية

2

يو�ضح اجلدول ( )36عدد الرباءات التي مت التقدم بها �إىل مكاتب ت�سجيل الرباءات
من ِقبل اجلامعات الأوروبية ،وعدد الرباءات التي مت قبولها ،والن�سبة املئوية بني عدد
الرباءات التي مت ت�سجيلها �إىل عدد الرباءات التي مت التقدم بها لعام 2018م (.)28
الجدول ( )36عدد البراءات التي تم التقدم بها إلى مكاتب تسجيل البراءات من ِقبل الجامعات
األوروبية ،وعدد البراءات التي تم قبولها ،والنسبة المئوية بين عدد البراءات التي تم تسجيلها
إلى عدد البراءات التي تم التقدم بها لعام 2018م

الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

1

جامعة كي يو لوفان

300

120

40.0%

2

�إمربيال كولج لندن

297

99

33.3%

3

جامعة كامربيج

224

89

39.7%

4

املعهد الفدرايل ال�سوي�سري للتقنية
يف لوزان

213

87

40.8%

5

جامعة �إرالجنن نرمربج

211

110

52.1%

6

جامعة ميونخ التقنية

177

79

44.6%

7

جامعة مان�ش�سرت

123

37

30.1%

8

جامعة ميونخ

107

45

42.1%

9

جامعة الدمنارك التقنية

364

110

30.2%

10

املعهد ال�سوي�سري الفدرايل للتقنية
يف زيورخ

275

81

29.5%

11

يونفر�سيتي كولج لندن

232

69

29.7%

12

جامعة دلفت للتقنية

136

115

84.6%

7

إحصائيات براءات االختراع للجامعات
العالمية المتميزة في مجال االبتكار

الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

13

جامعة زيورخ

167

61

36.5%

14

جامعة �أك�سفورد

469

123

26.2%

15

جامعة بازل

57

22

38.6%

16

جامعة مونتبليي

205

128

62.4%

17

جامعة ليدن

75

38

50.4%

18

جامعة بري وماري كوري يف باري�س 6

329

164

49.8%

19

جامعة باري�س دي�سكارت يف باري�س 5

166

58

34.9%

20

جامعة رِبرخت كارل يف هيدلربج

144

47

32.6%

21

جامعة جوهان�س جاتِنربج يف مينز

88

34

38.6%

22

اجلامعة احلرة يف برلني

115

37

32.2%

23

جامعة �إندهوفن للتقنية

50

25

50.0%

24

جامعة فريربج

167

81

48.5%

25

جامعة باري�س� -سود يف باري�س 11

163

86

52.8%

26

جامعة برلني الطبية اخلريية

85

23

27.1%

27

جامعة هَمبولدت يف برلني

111

36

32.4%

28

جامعة جرينوبل �ألب�س

146

71

48.5%

29

جامعة در�سدن التقنية

209

122

58.4%

30

جامعة بوردو

169

95

56.2%

31

معهد كارل�سروه التقني

183

95

51.9%

32

جامعة �أو�سلو

92

27

29.3%

181

182

7
الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

33

جامعة جِ نت

235

107

45.5%

34

جامعة بريمنجهام

93

30

32.3%

35

جامعة كالود برنارد يف ليون 1

319

211

66.1%

36

جامعة جال�سجو

59

18

30.5%

37

جامعة كوين ماري يف لندن

71

26

36.6%

38

كينجز كولج لندن

93

23

24.7%

39

اجلامعة التقنية يف برلني

111

59

53.2%

40

جامعة �آر دبليو تي �إت�ش �آخن

157

58

36.9%

41

جامعة �سرتا�سبورج

166

63

38.0%

42

اجلامعة احلرة يف بروك�سل

97

31

32.0%

43

جامعة كوبنهاجن

95

23

24.2%

44

جامعة البوليتكنيك يف ميالنو

107

81

75.7%

45

جامعة �إدنربه

111

28

25.2%

46

معهد جرينوبل للتقنية

75

60

80.0%

47

جامعة فريجي يف بروك�سل

72

27

37.5%

48

جامعة �أوترخت

77

65

83.8%

49

مدر�سة البوليتكنيك

91

75

82.4%

50

جامعة جوته يف فرانكفورت

57

17

29.8%

51

جامعة باري�س ديديروت يف باري�س 7

164

52

31.7%

52

جامعة مان�سرت

99

34

34.3%

7

إحصائيات براءات االختراع للجامعات
العالمية المتميزة في مجال االبتكار

الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

53

جامعة كارديف

62

29

46.8%

54

اجلامعة الكاثوليكية يف لوفني

81

21

25.9%

55

املدر�سة الطبية يف هانوفر

51

26

51.0%

56

جامعة �إرا�سمو�س يف روتردام

89

19

21.7%

57

جامعة �أم�سرتدام

72

27

37.5%

58

جامعة دندي

61

16

26.2%

59

جامعة �أك�سي�س مار�سيل

241

106

44.0%

60

جامعة لي�سرت

56

20

35.7%

61

جامعة �سارالند

58

29

50.0%

62

جامعة �شيفيلد

69

14

20.3%

63

جامعة �إبرهارد كارلز يف توبينجن

93

34

36.6%

64

جامعة فيينا التقنية

104

76

73.1%

65

معهد ترينيتي يف دبلن

83

18

21.7%

66

جامعة ميالنو

50

33

66.0%

67

جامعة بول �ساباتيي يف تولوز3

145

71

49.0%

68

جامعة ليدز

64

22

34.4%

69

جامعة بر�شلونة

93

57

61.3%

70

جامعة �ساوثامبتون

79

30

38.0%

71

جامعة �شتوجتارت

80

33

41.3%

72

جامعة ويرزبرج

51

19

37.3%

183

184
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الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

73

جامعة لورين

104

83

79.8%

74

جامعة جنيف

55

23

41.8%

75

جامعة تونت

63

31

49.2%

الجامعات اآلسيوية والباسيفيكية

3

يو�ضح اجلدول ( )37عدد الرباءات التي مت التقدم بها �إىل مكاتب ت�سجيل
الرباءات من ِقبل اجلامعات الآ�سيوية والبا�سيفيكية ،وعدد الرباءات التي مت قبولها،
والن�سبة املئوية بني عدد الرباءات التي مت ت�سجيلها �إىل عدد الرباءات التي مت التقدم
بها لعام 2018م (.)29
جدول ( )37عدد البراءات التي تم التقدم بها إلى مكاتب تسجيل البراءات من ِقبل الجامعات
اآلسيوية والباسيفيكية ،وعدد البراءات التي تم قبولها ،والنسبة المئوية بين عدد البراءات
التي تم تسجيلها إلى عدد البراءات التي تم التقدم بها لعام 2018م

الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

1

املعهد الكوري املتقدم للعلوم والتقنية
(كاي�ست)

1000

798

79.8%

2

جامعة طوكيو

985

538

54.6%

3

جامعة بوهاجن للعلوم والتقنية

372

293

78.8%

4

جامعة �سي�ؤول الوطنية

869

650

74.8%

5

جامعة ت�سينجهاو

742

490

66.0%

6

جامعة �أو�ساكا

583

307

52.7%

7

جامعة كيوتو

688

360

52.3%

7

إحصائيات براءات االختراع للجامعات
العالمية المتميزة في مجال االبتكار

الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

8

جامعة َ�سنجكيونكوان

241

186

77.2%

9

جامعة توهوكو

625

382

61.1%

10

اجلامعة الوطنية يف �سنغافورة

459

152

33.1%

11

جامعة هانياجن

431

341

79.1%

12

جامعة بيكني

437

258

59.0%

13

جامعة يون�سي

539

407

75.5%

14

جامعة كيو�شو

554

286

51.6%

15

جامعة كوريا

508

435

85.6%

16

معهد طوكيو للتقنية

348

210

60.3%

17

جامعة فودان

137

77

56.2%

18

جامعة كيو

184

157

85.4%

19

جامعة �شنغهاي جياو تونغ

187

97

51.9%

20

معهد جواجني للعلوم والتقنية

174

144

82.8%

21

جامعة زيجيانغ

213

132

62.0%

22

اجلامعة ال�صينية يف هونغ كونغ

74

46

62.2%

23

جامعة هوكايدو

291

169

58.1%

24

جامعة كيونغ هي

246

197

80.1%

25

جامعة مونا�ش

165

34

20.6%

26

جامعة نانيانغ التقنية

423

168

39.7%

27

جامعة �أجو

183

153

83.6%

185

186

7
الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

28

جامعة هوازوجن للعلوم والتقنية

174

132

75.9%

29

جامعة هريو�شيما

165

110

66.7%

30

جامعة كوماموتو

123

73

59.3%

31

جامعة ناجويا

391

201

51.4%

32

جامعة بيجينغ للتقنية الكيميائية

80

63

78.8%

33

جامعة �شرق ال�صني للعلوم والتقنية

129

74

57.4%

34

جامعة طوكيو للطب وطب الأ�سنان

121

37

30.6%

35

جامعة تياجنني

167

103

61.7%

36

جامعة �سيدين

162

44

27.2%

37

جامعة �إيوا وومانز

171

135

78.9%

38

جامعة هونغ كونغ للعلوم والتقنية

111

49

44.1%

39

جامعة �أوكالند

114

41

36.0%

40

جامعة �شين�شو

124

74

59.7%

41

جامعة جنوب ال�صني للتقنية

253

137

54.2%

42

جامعة كوينزالند

161

49

30.4%

43

جامعة كانازاوا

67

42

62.7%

44

جامعة ال�صني للبرتول

75

53

70.4%

45

جامعة ملبورن

89

26

29.2%

46

جامعة اجلنوب ال�شرقي يف ال�صني

188

127

67.6%

47

جامعة هونغ كونغ

122

71

58.2%

7

إحصائيات براءات االختراع للجامعات
العالمية المتميزة في مجال االبتكار

الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

48

جامعة ت�سوكوبا

108

56

51.9%

49

اجلامعة الكاثوليكية يف كوريا

166

132

79.5%

50

جامعة ناجنينغ

120

84

70.0%

51

جامعة نيو �ساوث ويلز

118

47

39.8%

52

جامعة ت�شيبا

95

58

61.1%

53

جامعة كيان جياوتونغ

113

81

71.7%

54

جامعة ت�شونبوك الوطنية

168

136

81.0%

55

جامعة ت�شونام الوطنية

117

105

89.7%

56

جامعة ال�صني للتعدين والتقنية

315

236

74.9%

57

جامعة بو�سان الوطنية

164

123

75.0%

58

جامعة داليان للتقنية

97

68

70.1%

59

جامعة �أوكاياما

151

97

64.2%

60

جامعة كيونغبوك الوطنية

245

196

80.0%

61

معهد هاربِن للتقنية

81

63

77.8%

62

جامعة نانكي

60

39

65.0%

63

جامعة ت�شونغ �أنغ

101

95

94.1%

64

جامعة �إنها

58

50

86.2%

65

جامعة �سن يات �سن

107

47

43.9%

66

جامعة �سيت�شوان

73

42

57.5%

67

جامعة �شاندوجن

71

51

71.8%

187

188
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الترتيب

اسم الجامعة بالعربية

براءات تم
التقدم بها

براءات تم
تسجيلها

نسبة البراءات
المقبولة

68

جامعة ال�صني للعلوم والتقنية
الإلكرتونية

57

36

63.2%

69

جامعة �أول�سان

93

66

71.0%

70

جامعة وا�سيدا

102

52

51.0%

71

منظومة املعهد الهندي للتقنية

192

90

46.9%

72

جامعة كوب

96

48

50.0%

73

جامعة كونكوك

86

67

77.9%

74

جامعة ك�سيامن

66

35

53.0%

75

جامعة توجني

84

40

47.6%

8

كيف تصبح جامعاتنا العربية ابتكارية

8

كيف تصبح جامعاتنا العربية ابتكارية

لكي ت�صبح اجلامعات العربية �ضمن اجلامعات املبتكرة عامل ًيا ،يجب توعية وتثقيف
كل العاملني فيها ب�أهمية العوامل التالية:
1

أهمية البحث العلمي

�إن الوعي ب�أهمية البحث العلمي كم�صدر من م�صادر التنمية االجتماعية
واالقت�صادية �أمر مهم .و�إن عبارة اجلامعة املبتكرة �أو الأكرث ابتكا ًرا لو�صف م�ستقبل
اجلامعة هو ما يود هذا الكتاب الرتكيز عليه؛ بحيث ي�ست�شعر ال�شباب ذوو الطموح
انفتاحا
واملوهبة االنفتاح على املعرفة اجلديدة والعلوم واالقت�صاد والإبداع والفنون
ً
م�ستداما يمُ كن من خالله جلامعاتنا �أن تكون رائدة يف عاملنا العربي والإ�سالمي .لقد
ً
�آن الأوان لأن ُينظر للجامعات على �أنها مرافق �إنتاجية ولي�ست مرافق ا�ستهالكية ،فهي
تنتج املوارد الب�شرية ،وهي �أعظم ثروة متلكها الدول املختلفة .لذلك ف�إن اجلامعات
مطالبة بتقدمي بحوث وابتكارات من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل الريادة الفكرية واالقت�صادية
واالجتماعية .ولتحقيق هذا الأمر ف�إن على جامعاتنا �أن ت�صبح رائدة ال�ستيعاب الطالب
املبدعني ،بل عليها العمل على جذبهم ،وجذب �أع�ضاء هيئة التدري�س املبتكرين الذين
�سينتج عنهم منتجات �إبداعية وابتكارية تنمو وتزدهر بها �أمور احلياة االقت�صادية
واالجتماعية وال�صحية للمجتمع .وكما هو معلوم ،ف�إن اجلامعات العاملية املرموقة هي
املحرك الرئي�س واملنتج لالبتكار ،والأعمال ،وامل�شروعات ،من خالل توليد الأفكار
اجلديدة ،وبذلك ت�سهم يف دعم �أعمال النمو االقت�صادي .وال يقت�صر هذا بالطبع على
اال�ستفادة االقت�صادية من ن�شاطاتها البحثية وح�سب ،بل يتعلق � ً
أي�ضا ،وهو الأكرث �أهمية،
أنا�سا موهوبني ي�سهمون يف التطور التقني واالقت�صادي
بعدد اخلريجني بو�صفهم � ً
احلايل.
وللو�صول �إىل هذه الأهداف �أ�صبح من واجبات اجلامعات تدريب �أع�ضاء هيئة
التدري�س كافة على االعرتاف بامللكية الفكرية وتعلم حمايتها واال�ستفادة منها عند
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اللزوم ،وتوفري امل�ستثمرين القادرين على دعمها مال ًيا .ومثل هذا اجلهد الأكادميي
واالحرتايف ال يو ِّلد ملكية فكرية وح�سب ،بل يحولها � ً
أي�ضا �إىل منتجات ذات قيمة جتارية
ميكن ترخي�صها لت�ؤ�س�س �شركات نا�شئة تو ِّلد بدورها منتجات و�أعماال جديدة ذات
قيمة جتارية طويلة الأجل� .صحيح �أن التعقيدات واملخاطر التي ينطوي عليها توليد
هذا امل�ستوى من النجاح ال ميكن جتاهلها ،لكن املكاف�أة التي تنتج عن الأداء بال�شكل
الالئق قد تكون كبرية � ً
أي�ضا .ويجب ال ِتما�س التوجيه وامل�شورة ممن جنحوا يف التعامل
مع هذا املجال ،وممن لديهم خربة مبا�شرة يف ت�أ�سي�س �شركات تقنية عالية من ملكيتهم
الفكرية ال�شخ�صية.
�إن قيام اجلامعات العريقة بدعم طالبها و�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها لكي يدخلوا
وا�ضحا وجل ًيا ويحظى باهتمام
جمال الأعمال على امل�ستوى ال�شخ�صي �أ�ضحى اجتاهً ا
ً
متزايد ،وبخا�صة من الناحية التعليمية والبحثية .عالوة على ذلك ينبغي على اجلامعة،
�إذا ما توفرت لها الإمكانات ،تقدمي مرافقها ليتمكن رجال الأعمال من الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س من �إجراء بحوثهم املتميزة ،وتطوير �أفكارهم ،كما يجب � ً
أي�ضا
�أن تكون املرافق واخلربات املوجودة يف اجلامعة متوفرة للأعمال خارج اجلامعة مبا
يتيح اال�ستفادة من �أفكار البحث والتطوير ب�شكل �إيجابي (.)112
�إن �أحد معايري تقييم اجلامعات على امل�ستوى العاملي اليوم هو معيار البحث العلمي
وما تقدمه اجلامعات من ابتكارات ،فالتميز يف هذا املجال يعد معيا ًرا حقيق ًيا لتقدم
الدول ورقي جمتمعاتها ،لذا �أ�صبح البحث العلمي الذي تقوم به اجلامعات �ضرورة
للو�صول �إىل الإبداع والتميز لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،ملا له من قدرة على حل العديد
من امل�شكالت االقت�صادية وال�صحية والتعليمية والرتبوية واالجتماعية وفق �أ�س�س علمية
�صحيحة .ومن هذه املنطلقات كان طبيع ًيا �أن تويل اجلامعات جل اهتمامها وتوجيه
ن�شاطها �إىل تدريب �أ�ساتذتها وطالبها على �إتقان �أ�ساليب البحث العلمي ،الكت�ساب
مهارات جتعلهم قادرين على �إ�ضافة معارف جديدة �إىل ر�صيد الفكر الإن�ساين.
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ويفر�ض ت�سارع التطورات التقنية يف ع�صرنا احلا�ضر حتد ًيا على بلداننا العربية
�سوا ًء �أكانت من البلدان الفقرية �أم من البلدان ذات الدخل املرتفع ،حيث �إنها مل تكت�سب
هذا االرتفاع يف الدخل �إال بف�ضل مواردها الطبيعية ولي�س بامتالك �أو توليد التقنيات
املتطورة ،وهذا التحدي هو �ضرورة العمل من �أجل الو�صول �إىل ارتقاء �سلم البحث
والتطوير واالبتكار ،ورمبا واجهت هذه البلدان ما يعيق ا�ستخدامها لكامل طاقاتها الكامنة
يف �صعودها نحو التميز يف االبتكار .لذلك ينبغي عليها التغلب على مثل هذه العوائق لرتقى
�إىل م�ستوى التحدي املتمثل يف حتويل اقت�صادها �إىل اقت�صاد قائم على املعرفة واالبتكار،
وذلك بتطوير وحتفيز نظام االبتكار ،بجانبيه املادي والب�شري (.)115-113
ولكي تكون اجلامعة ابتكارية البد �أن ت�صبح ثقافة الإبداع �سائدة فيها .وكما هو
معلوم ،ف�إن ثقافات ال�شعوب خمتلفة من دولة �إىل �أخرى ،فالثقافة يف ال�صني غريها
يف اليابان ،ويف الدولة الواحدة ميكن �أن تختلف الثقافة من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى� ،أو من
جامعة �إىل �أخرى ،بالرغم من ت�شابه عنا�صر الثقافة .وهذه االختالفات ال تعني �أن
ثقافة معينة �أف�ضل من ثقافة �أخرى.
لكن ملاذا تكون بع�ض اجلامعات مبدعة ومبتكرة و�أخرى غري فعالة يف هذه الناحية؟
ملاذا ينظر �إىل بع�ض امل�ؤ�س�سات على �أنها م�ؤ�س�سة مبتكرة وبع�ضها غري مبدعة؟ ال نعتقد
�أن الإجابة على ذلك تعتمد فقط على الهيكل التنظيمي للجامعة �أو امل�ؤ�س�سة ،وال على
املوارد املالية .فمما يجعل امل�ؤ�س�سة فاعلة يف جماالت االبتكار والإبداع هو الثقافة
التي يتبناها العاملون يف امل�ؤ�س�سة .فقد �أ�صبحت الثقافة جز ًءا ال يتجز�أ من البحوث
يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة .وهي تتعلق باملعايري والقيم واملبادئ التي يتم �إن�شا�ؤها
وت�شكيلها ،وا�ستدامتها يف امل�ؤ�س�سة .وعلى الرغم من �أن الثقافة التنظيمية هي عبارة عن
م�صطلح وا�سع وغري حمدد ،فقد اتفق الباحثون على �أنه قد يتم التحقق من عدد معني
من الأفكار عندما يريد املرء فهم ثقافة امل�ؤ�س�سة .وحتدد النقاط التالية الإطار الذي
يعتمد عليه التعرف على ثقافة امل�ؤ�س�سة (:)115
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•الر�سالة.
•البيئة.
•القيادة.
•اال�سرتاتيجية.
•املعلومات.
•التن�شئة االجتماعية.
وت�شري الر�سالة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة �إىل كيفية تعريف جميع العاملني فيها للمبادئ
ال�شاملة لها ،فر�سالة امل�ؤ�س�سة توفر املعنى والتوجيه والهدف .ويتم حتديد ر�سالة
امل�ؤ�س�سة ،غال ًبا ،من خالل تاريخها والبيئة املحيطة بها ،عالوة على �أن مفهوم البيئة
لي�س ثابتًا ويجب �أن يتم النظر فيه با�ستمرار ،و�إعادة تعريفه وتف�سريه.
والقيادة هي � ً
أي�ضا بناء ثقايف ،حيث يقوم القادة بعمل �آليات متكنهم من العمل
والتوا�صل بطريقة ما يف امل�ؤ�س�سة ،وذلك من خالل طرق التفاعل والتوا�صل مع بع�ضهم
ً
بع�ضا .وكذلك كيفية اتخاذ القرارات ،ومن جانب َمن ُتتخذ القرارات ،ومن هو على
رئي�سا يف ت�سهيل �أو
دراية باملعلومات ،وكيفية نقل املعلومات ،كل هذه الأمور تلعب دو ًرا ً
�إعاقة التغيري .و�أخ ًريا ،كيف يتعلم الأفراد قيم امل�ؤ�س�سة وكيف ينبغي لهم �أن يت�صرفوا،
وبخا�صة القادمني اجلدد.
2

تعريف ثقافة الجامعة المبتكرة

مزيجا من الإبداع واملخاطرة والتجريب ،ف�إن بع�ض اجلامعات قد
�إذا كان االبتكار ً
ح�صلت على �أهميتها عندما متكنت من �إجراء جتارب ناجحة .لكن من املرجح �أن يقول
معظم املحللني يف التعليم العايل �إن التقاليد ،ولي�س االبتكار ،هو املعيار الثقايف ال�سائد،
�سواء �أكانت اجلامعة يف �أوروبا �أم يف �أمريكا الالتينية �أم يف الواليات املتحدة .ومع ذلك،
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يحتاج املجتمع �إىل �أفكار جيدة ليزدهر .واجلامعات بحاجة �إىل �أن تكون حا�ضنة ملثل
هذه الأفكار .ولنتعرف �أو ًال على العوائق التي تقف �أمام االبتكار بالن�سبة للجامعات ،ثم
ننظر �إىل املعايري امل�ؤدية �إىل االبتكار.
إبداعا يف
وميكن اخت�صار العوائق التي جتعل اجلامعات غري مبدعة �أو لي�ست �أكرث � ً
الآتي:
•�ضعف احلافز لعملية التغيري وحتمل املخاطر:
�إذا جنحت اجلامعة �أو امل�ؤ�س�سة يف �أعمالها املعتادة ،فلن يكون هناك حافز كبري
للتغيري �أو التجريب وحتمل املخاطر التي ميكن �أن تنجم عن التغيري .ويروي �أحد امل�ؤلفني
عاما ،حيث كانت
حد ًثا عاي�شه بنف�سه يف �إحدى ال�شركات الكبرية منذ ما يزيد عن ً 30
ال�شركة تتبع القطاع العام (�شركة حكومية) وت�ستورد قال ًبا كبري احلجم (�إ�سطمبة
 ،)dieمن �إحدى الدول الأوروبية .ووجد رئي�س قطاع البحث والتطوير �آنذاك �أن �سعر
ك�سب املهند�سني بال�شركة اخلربات
القالب مرتفع جدً ا ،بالإ�ضافة �إىل �أنه �أراد �أن ُي ِ
العملية الالزمة لت�صنيع مثل هذه القوالب ،وبخا�صة توفر املعدات الالزمة للت�صنيع
مهند�سني اثنني لإجناز هذا العمل،
ووجود الفنيني املنا�سبني ،فاتخذ قرا ًرا بتفريغ
َ
و�أعطاهما �إمكانية طلب املواد اخلام الالزمة للقيام بالتجارب الأولية ،فتم �إجناز �إنتاج
القالب يف فرتة �ستة �شهور ،بعد عدة جتارب فا�شلة من الت�صميم والت�صنيع واملعاجلات
احلرارية .وعند ح�ساب تكلفة كل هذه الأعمال للقالب الأول (�أجور املهند�سني والفنيني
وعمليات الت�صنيع وقيمة املواد اخلام لكل التجارب) ُوجد �أنها مل ت�صل �إىل تكلفة القالب
امل�ستورد ،عالوة على اخلربات املهمة التي اكت�سبها املهند�سان اللذان �أ�صبحا خبريين
يف املو�ضوع .وللأ�سف ف�إنه بعد م�ضي ثالث �سنوات تر�أ�س قطاع البحث والتطوير يف
ال�شركة مهند�س �آخر ،ومتت مناق�شة ت�صنيع جزء �آخر ال يتعدى حجمه  1%من القالب
ال�سابق ،لكن بعد مداوالت حول َمن �سيكون م�س�ؤو ًال لو مت اتخاذ قرار �إنتاجه وف�شل يف
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�أداء وظيفته ،وما �إىل ذلك ،فقد ُاتخذ القرار باال�سترياد وعدم خو�ض جتربة الت�صنيع،
رغم وجود جتربة ناجحة �سابقة.
•الأنظمة واللوائح
عالوة على وجود الأنظمة واللوائح ،تقوم امل�ؤ�س�سات ب�إعالم العاملني مبا ال يجب
عليهم فعله ،وغال ًبا ما ينتج هذا النوع من التعليمات ً
تثبيطا للناحية الإبداعية لدى
العاملني ،لأن �أغلب امل�ؤ�س�سات تف�ضل �أن يعمل جميع الأفراد وفق هذه التعليمات والقواعد
املو�ضوعة .ومن املعلوم �أنه كلما ازدادت القواعد والنظم البريوقراطية ،قلت احتمالية
�أن ي�صبح �أفراد امل�ؤ�س�سة مبدعني ،وبالتايل ف�إن امل�ؤ�س�سة لن تكون مبتكرة.
•وجود نظام دائم للرقابة على الأفراد
التقييم مهم يف �أي م�ؤ�س�سة ،لكن وجود نظام دائم للرقابة ،وبخا�صة على الأفراد،
يقلل من الإبداع .لذلك يجب �أن يعزز نظام التقييم الأداء ،بد ًال من مراقبة الأفراد
ب�سبب خمالفاتهم �أو عيوبهم ،فعندما يكون التقييم موج ًها نحو التح�سني بد ًال من
املعاقبة ينمو الإبداع لدى الأفراد.
3

شروط ثقافة االبتكار

من �أجل �إيجاد وتعزيز بيئة مبتكرة حتتاج اجلامعة �إىل تنمية ثقافة االبتكار لدى
الأفراد ،لذلك متت �صياغة �سبعة �شروط يت�أكد وجودها لت�صبح لدى اجلامعة ثقافة
االبتكار ،وهي:
 1-3وجود الدافعية وثقافة المخاطرة

ي�شري «جريار تلي�س» ،وفق ما ورد يف املرجع (�) 115إىل «ال�سمات الثقافية العميقة»
املوجودة يف املنظمات امل�ستقرة ،التي ت�ضع عقبات يف طريق التغيري خو ًفا من املخاطر ،مثل قلة
مكاف�أة االبتكار ،وعظم �أو �شدة عقوبة الف�شل .ونتيجة لذلك ف�إن املبتكرين وكذلك املبتكرين
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املحتملني يخافون من املخاطرة .لذا البد من متكني الأفراد من ا�ستخدام مهاراتهم بطريقة
مثلى .ويجب على امل�شرفني �أن يتعرفوا على الأفراد وقدراتهم و�أن يوجدوا بيئة داعمة ،ومن
هنا ف�إن مفهوم البيئة الداعمة �سينتقل من فرد �إىل �آخر يف امل�ؤ�س�سة لت�صبح ثقافة االبتكار
يف جميع اجلهات الفاعلة يف امل�ؤ�س�سة ،ويتعمق مفهوم املكاف�آت املرتبطة بالتجريب.
2-3أن تكون لدى األفراد الحرية في السيطرة على الوسائل للوصول
إلى الهدف

يجب �أن ت�شجع امل�ؤ�س�سة الأفراد على التحكم يف الو�سائل للو�صول �إىل هدف متفق
عليه ،حيث يحتاج العاملون يف م�ؤ�س�سة مبتكرة �إىل نوع من بع�ض اال�ستقاللية .لذلك ف�إن
اجلامعات حتتاج �إىل تهيئة الظروف التي متكن الرواد واملبتكرين من �أداء �أعمالهم بكل
ي�سر ودعم .والدعم لي�س هو جمرد مكاف�آت مالية ،ولكن � ً
أي�ضا من خالل �إيجاد ثقافة
ُينظر فيها �إىل املخاطر على �أنها �إيجابية.
 3-3ثبات أو استقرار أهداف المؤسسة

�إذا �أردنا متكني الأفراد من التفكري بطريقة �إبداعية ،ف�إن �أهداف امل�ؤ�س�سة ال ميكن
�أن تتغري من يوم �إىل �آخر ،بتغري م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سة مث ًال .فعندما يقول رئي�س اجلامعة،
على �سبيل املثال :امل�شاركة املجتمعية هي املهمة ،وبعد �أربعة �أعوام ،يقول رئي�س جديد:
البحث العلمي هو الهدف الأ�سمى ،يحدث ارتباك لدى العاملني� .أو عندما يقول رئي�س
اجلامعة :التدري�س هو املهم ،لكن نائبه يقول :البحث هو املهم ،ف�إن هذا يجعل ثقافة
الأفراد م�شو�شة ،مما يجعلهم ال ي�ستطيعون توجيه �أعمالهم بال�صورة املثلى .ولذلك،
ف�إنه عندما تكون امل�ؤ�س�سة ملتزمة بن�شاط منظم يف اجتاه معني� ،سي�صبح نظام النجاح
وا�ضحا ،وي�صبح لدى الأفراد �إح�سا�س مبا يجب عليهم فعله لتحقيق
يف نظر اجلميع
ً
النجاح� .أما �إذا تغريت الأهداف با�ستمرار ،ف�إن الأفراد ي�صبحون �أقل ت�شو ًقا للم�شاركة
يف الإبداع �أو املخاطرة بتقدمي الأفكار الإبداعية.
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 4-3انتشار ثقافة الحرية األكاديمية لدى األفراد

كي ي�ستثمر الأفراد يف بيئتهم ،ويهتموا مبا يحدث يف م�ؤ�س�ستهم ،وي�صبحوا مهتمني
بتفوقها ،يجب �أن تعتمد ثقافة امل�ؤ�س�سة مبد�أ �أن الفرد ذو �أهمية و�صلة وثيقة مبا يحدث
يف م�ؤ�س�سته .وهنا يحتاج الأفراد �إىل معرفة �أين تتجه امل�ؤ�س�سة ،وكل هذا مع درجة من
اال�ستقاللية.
هذه الثقافة :التوجه اال�سرتاتيجي واال�ستقاللية ال�شخ�صية ،جتعل لدى الأفراد
إح�سا�سا مبا يجب عليهم القيام به ،وبذل �أف�ضل اجلهود يف �أعمالهم للو�صول �إىل
� ً
الأهداف املنوطة بهم .وهذه البيئة تختلف اختال ًفا جوهر ًيا عن بيئة «خطوط الإنتاج»
التي يقوم بها الأفراد وك�أنهم �صورة طبق الأ�صل عن بع�ضهم ً
بع�ضا.
 5-3ثقافة مبتكرة لديها الموارد المالية والوقت

عندما يتم حتديد مهمة �أو هدف دون �أن يتم توفري الدعم املادي لها ،فهذا يعني
�إر�سال �إ�شارات متناق�ضة للأفراد .ولكن تخ�صي�ص املوارد ميثل �إ�شارة قوية حول ما
هو مهم .ف�إذا كان لدى امل�ؤ�س�سة «�صندوق لالبتكار» فهذا يتيح للأفكار اجليدة امل�ضي
قدما ،لأنه ميثل �إ�شارة قوية �إىل جدية امل�ؤ�س�سة .ومن ناحية �أخرى� ،إذا قامت امل�ؤ�س�سة
ً
مبعاقبة الأفراد الذين ي�سعون للح�صول على متويل خارجي لأعمالهم االبتكارية ،فمن
املحتمل �أن ينظروا �إىل االبتكار على �أنه ثانوي �أو غري �ضروري(.)115
الوقت هو نوع �آخر من املوارد املهمة� .إذ ميكن للوقت حتفيز الإبداع �أو عك�س ذلك.
و ُتظهر الأبحاث �أنه �إذا كان الأفراد يعملون با�ستمرار حتت �ضغط املواعيد النهائية،
ف�إنهم ال يبحثون عن حلول مبتكرة ،بل بب�ساطة يختارون طري ًقا مي ّكنهم من الوفاء
باملوعد النهائي .ف�إذا كان االبتكار مه ًما ،فيجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار طريقة تفكري
امل�ؤ�س�سة حول كيفية ق�ضاء الأفراد لوقتهم ،وم�ساعدتهم على توزيع الوقت بني التدري�س
والبحث واالبتكار والأن�شطة الإبداعية.
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 6-3أن يكون لدى المؤسسة ثقافة التفكير الجماعي أو المشترك

مع�ضلة البيئات الأكادميية هي �أن الأ�ساتذة غال ًبا ما يكونون معزولني �أو انطوائيني،
مييل كل منهم للعمل مبفرده ،يف حني �أن «املجتمع الأكادميي» يجب �أن يكون جمموعة
اهتماما
مركبة .ف�إذا كنا نرغب يف �إن�شاء منظمة موجهة نحو االبتكار ،فعلينا �أن نويل
ً
دقيقا لإيجاد «ثقافة العمل �أو التفكري اجلماعي» حيث �إن اخلربات املختلفة و�أ�ساليب
التفكري املتباينة وم�ستويات الأعمار املتفاوتة ترثي البيئة وجتعلها بيئة مبتكرة.
وت�أتي الر�ؤية امل�شرتكة من خالل جمموعة متنوعة من وجهات النظر ،والتي ميكن
�أن تنتج �شي ًئا مث ًريا .والتنوع يعني االختالف يف كيفية ر�ؤية النا�س وت�صنيفهم وفهمهم
واالرتقاء بهم نحو حت�سني العامل .لذلك ف�إن امل�ؤ�س�سة حتتاج ،من جهة� ،إىل تهيئة
الظروف لوجهات نظر و�أفكار متعددة ،ومن ناحية �أخرى ،حتتاج � ً
أي�ضا �إىل �أن تكون
قادرة على تنظيم تلك الر�ؤى يف وحدة متما�سكة ،ك�أفراد فريق كروي يحتاجون �إىل
التعاون لتحقيق الهدف .ومن املنظور التنظيمي� ،إذا مل يتجمع الأفراد حول ر�ؤية معينة،
يقل االلتزام باالبتكار .و�إذا مل نحرتم ما يقدمه ال�شخ�ص للفريق� ،ستنتهي امل�ؤ�س�سة
بثقافة انعزالية وي�سري كل فرد بطريقته اخلا�صة.
 7-3الدعم المعنوي ألفراد المؤسسة

املوارد الرمزية ال تقل �أهمية عن املوارد املالية .وحتتاج امل�ؤ�س�سة املبت ِكرة �إىل �إيجاد
ثقافة التجريب وحتمل املخاطر� ،أي على قيادة امل�ؤ�س�سة تقدمي الدعم املعنوي للأ�شخا�ص
املبدعني .ولإيجاد ثقافة لالبتكار يف اجلامعة يجب �أن يتم تدريب الأفراد يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل على فن التفكري الناقد .ومن ال�ضروري تنظيم حلقات النقا�ش لعر�ض ما
تو�صل �إليه الأفراد وفرق العمل ،فهذه ترثي العمل وت�صنع الأفكار وحتلق بالإبداع عال ًيا،
وت�ؤ�س�س لثقافة االبتكار� .أما �إذا انقلبت هذه احللقات �إىل و�سيلة النتقاد الآخرين واحلط من
قيمة ما قاموا به ،فهذا يخنق الإبداع ويدل على خلل يف فهم الأفراد لأهمية النقا�ش العلمي.
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المبتكرة
العوامل التي تجعل الجامعة من الجامعات
ِ

لقد �أ�صبح �أحد معايري تقييم اجلامعات على امل�ستوى العاملي هو معيار البحث العلمي
وما تقدمه اجلامعات من ابتكارات .فالتميز يف جمال االبتكار ُيعد امل�ؤ�شر احلقيقي
لتقدم الدول ورقي جمتمعاتها .لذلك مل يعد البحث العلمي تر ًفا تقوم به امل�ؤ�س�سات
التعليمية للو�صول �إىل الإبداع والتميز لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،بل �أ�صبح �ضرورة ملا
له من قدرة على حل العديد من امل�شكالت االقت�صادية وال�صحية والتعليمية والرتبوية
واالجتماعية ،وفق �أ�س�س علمية �صحيحة .ومن هذا املنطلق كان من الطبيعي �أن تويل
اجلامعات اهتمامها وتوجيه ن�شاطها �إىل تدريب كوادرها من باحثني وطالب على �إتقان
�أ�ساليب البحث العلمي التي ت�ؤدي �إىل الإبداع ،ومن ثم �إىل ابتكار منتجات جديدة� ،أو
تطوير منتجات قائمة ت�ؤدي �إىل رقي املجتمع ورفاهيته.
مبتكرة ،البد �أن تعمل الإدارة العليا فيها على �إيجاد وتعزيز عدد
ولكي تكون اجلامعة ِ
من العوامل وال�شروط التي ت�ساعد على تنمية ثقافة االبتكار لدى �أفرادها ،مما ي�ؤدي
املبتكرة عامل ًيا .وميكن تلخي�ص هذه ال�شروط والعوامل فيما
لأن ت�صبح �ضمن اجلامعات ِ
يلي:
 1-4نشر ثقافة االبتكار

اجلامعات بحاجة �إىل �أن تكون حا�ضنة للأفكار اجليدة واجلديدة التي ت�ؤدي
مزيجا من الإبداع
�إىل االبتكار ،مما ي�ساعد على ازدهار املجتمع .و�إذا كان االبتكار ً
واملخاطرة والتجريب ،ف�إن بع�ض اجلامعات قد ح�صلت على �أهميتها ،بل وريادتها
عندما متكنت من �إجراء جتارب ناجحة �أدت �إىل منتجات متميزة .وحتى تكون اجلامعة
مبتكرة البد �أن ت�سود فيها ثقافة الإبداع .لذلك البد من النظر يف الو�صول باجلامعة �إىل
ِ
ن�شر ثقافة االبتكار بني من�سوبيها و�أن تعمل على ت�شجيع الإبداع و�إيجاد البيئة االبتكارية.
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 2-4التعاون مع الصناعة

تربز �أهمية دور اجلامعات يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف عدم اقت�صار
دورها على القيام بالعملية التعليمية فح�سب ،و�إمنا ميتد دورها �إىل البحث العلمي الذي
تنتج عنه ابتكارات واخرتاعات .وهذه االبتكارات واالخرتاعات يتم النظر �إليها على
�أنها نتاج املعرفة عن طريق نقلها وت�سويقها بني ال�صناعات والتقنيات املختلفة .ومن
ثم ين�ش�أ تعاون بني اجلامعة وقطاعات ال�صناعات املختلفة ،وت�سهم اجلامعات ب�صورة
فعالة يف التنمية االقت�صادية .ومن خالل التعاون الوثيق بني ال�صناعة واجلامعات يجني
املجتمع العديد من الفوائد .وتربز �أهمية التعاون بني اجلامعات ومنظمات الأعمال،
و�إقامة �شراكة فعالة بني الطرفني من خالل �إ�سهام اجلامعات يف تطوير �أداء امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية ومنظمات الأعمال من ناحية ،وتعزيز القدرة التناف�سية للجامعات وحتقيق
اجلودة املطلوبة يف براجمها وخمرجاتها من ناحية �أخرى .ولقد زادت احلاجة �إىل
تعزيز الروابط بني اجلامعات والقطاع اخلا�ص ب�شكل كبري نتيجة حلاجة اجلامعات
�إىل تنمية مواردها املالية من القطاع اخلا�ص� ،إذ متثل م�صدرا ردي ًفا لتمويل م�ؤ�س�سات
التعليم العايل ،وكذلك نتيجة حاجة امل�ؤ�س�سات ملا عند اجلامعات من علوم وابتكارات
وخدمات متطورة .وتبذل اجلامعات العاملية وال�شركات جهدً ا كب ًريا يف �سبيل تطوير
و�ضعها االقت�صادي وزيادة قدراتها التناف�سية واالهتمام مبواكبة التطور التقني
واالبتكارات العلمية.
املبتكرة وتعاونها مع ال�صناعة يف بلدانها:
وهذه بع�ض الأمثلة من اجلامعات ِ
•يف ال�سنة املالية 2016م بلغ الإنفاق على الأبحاث يف معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية
�أكرث من  728مليون دوالر ،جاء  19%منها دع ًما من ال�صناعة ،وهناك حوايل
� 700شركة تعمل مع �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب.
•يف العام 2016م �أعلنت جامعة كي يو لوفان ببلجيكا �شراكة جديدة مع �شركة
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فورد لل�سيارات لدرا�سة متانة قطع غيار ال�سيارات املنتجة بعملية الطباعة ثالثية
الأبعاد.
•يف ال�سنة املالية 2015/2014م كانت ميزانية الأبحاث املدعومة يف جامعة
هارفارد تقارب  800مليون دوالر ،جاء حوايل  50مليون دوالر منها من دعم
ال�شركات.
•يتعدى �إنفاق جامعة تك�سا�س على الأبحاث  2.7مليار دوالر .منها  641مليون
دوالر من م�صادر القطاع اخلا�ص.
•منذ �إن�شاء جامعة ووترلو بكندا وهي تعمل جن ًبا �إىل جنب مع ال�صناعة ،وت�سمح
للأ�شخا�ص بتملك امللكية الفكرية اخلا�صة بهم واال�ستفادة من الدخل الذي
ينتج من الت�سويق ،حيث ا�ستقطبت اجلامعة ماليني الدوالرات للأبحاث من
متويل للبحوث مببلغ  183مليون دوالر
الوكاالت املانحة وال�صناعة .ومت حتقيق ٍ
من امل�ؤ�س�سات ،وال�صناعة ،واملنظمات غري الربحية عام (2016/2015م).
 3-4اإلسهام في إنشاء الشركات الناشئة وحاضنات األعمال

حتتل نتائج البحوث مكان ال�صدارة يف عملية االبتكار ،لكن البحث وحده ال يدفع
عجلة النمو االقت�صادي وال يحقق االزدهار .وال بد من و�ضع النظم يف مكانها من �أجل
دفع االبتكار ودعمه ،بحيث ي�ؤدي �إىل ترخي�ص منتجات جديدة و�/أو ظهور �شركات
جديدة متفرعة عن اجلامعة .ويجب �أن يت�ضمن هذا ِف َرق اخلرباء لت�شجيع الن�شاطات
التجارية واال�ست�شارات وزيادة التفاعل مع ال�صناعة.
�إن اجلامعات العاملية العريقة بحاجة � ً
أي�ضا �إىل نظم و�أنا�س خمل�صني للتفاعل
مع عامل الأعمال اخلارجية من �أجل توفري اال�ست�شارات واخلربات ودعم �شراكات
الأعمال .وهذه جماالت تخ�ص�صية ،حيث ي�ستفيد الأفراد �أو فرق العمل املتخ�ص�صة
يف هذا املجال من ال�شراكات اخلارجية ب�أهمية بالغة ،لأنها �صلة الو�صل للتفاعل مع
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عامل الأعمال وال�شركات ،كما ميكن ملثل هذه الفرق �أن تكت�سب �أهمية غري اعتيادية يف
حت�سني خ�صائ�ص اجلامعة و�سمعتها يف عامل الأعمال على ال�صعيد العاملي .ونرى � ً
أي�ضا
�أن الفرق املتخ�ص�صة يف هذا املجال مفيدة �إىل حد كبري يف توجيه اجلهاز الأكادميي
يف متاهات هذا العامل غري امل�ألوف ،مما ي�ساعد كث ًريا يف �إدارة املخاطر واحلفاظ على
�صورة اجلامعة.
ويجب العمل على م�ساعدة ال�شركات النا�شئة يف احل�صول على متويل من بيع
الأ�سهم ،وي�ساعد على ذلك دعوة ال�شركات الكبرية للدخول يف �شراكة لدعم ال�شركات
النا�شئة من خالل توفري احل�ضانة ،والتمويل امل�شرتك ،والإر�شاد ،مع �إمكانية �إعطائها
الأولوية ل�شراء منتجاتها .ويزيد الربنامج فر�ص �صاحب امل�شروع يف البقاء يف ال�سوق.
وحيث �إن ا�ستثمارات البحث والتطوير تعطي عائداتها على املدى املتو�سط �أو
الطويل ،ولي�س على املدى الق�صري ،ف�إن العثور على الدعم املايل لها قد يكون م�صدر
قلق لل�شركات النا�شئة .وقد �أدى هذا القلق م�ؤخرا �إىل ت�صميم برامج تدعم �أو تن�شئ
املخاطر (�أو ر�أ�س املال اجلريء) هو �أحد
املخاطر .ور�أ�س املال
�صناديق لر�أ�س املال
ِ
ِ
�أ�شكال التمويل للم�شاريع الريادية يف �أوىل مراحل �إن�شائها ،والتي تتميز بكونها متتلك
فر�صة جناح ومنو عالية ،ويف نف�س الوقت يت�سم اال�ستثمار فيها مبخاطرة عالية.
املخاطر على عوائد من جراء ح�صولهم على ح�ص�ص
ويح�صل م�ستثمرو ر�أ�س املال
ِ
يف امل�شروع الذي ي�ستثمرون فيه ،والذي ميتلك يف العادة تقنية جديدة� ،أو خطة عمل
يف ال�شركات التي تعمل يف جمال التقنيات املتقدمة ،مثل :التقنية احليوية ،وتقنية
املعلومات ،والربجميات ،والذكاء اال�صطناعي ،والهند�سة الكهربائية ،ونظم املعلومات،
وال�ضوئيات ،وتقنية النانو ،والفيزياء النووية ،والروبوتات ،واالت�صاالت ال�سلكية
املخاطر اختال ًفا جوهر ًيا عن االئتمان �أو
والال�سلكية ،وال�سيارات .ويختلف ر�أ�س املال
ِ
القر�ض ،حيث �إنه يف حالة القر�ض ميتلك الدائن احلق باملطالبة مباله بغ�ض النظر عن
املخاطر قام باال�ستثمار
حالة ال�شركة �أو ا�ستقرارها املايل ،بينما امل�ستثمر يف ر�أ�س املال
ِ

203

204

8
يف ال�شركة وح�صل على ح�صة فيها ،وبذلك ف�إن عوائده تعتمد ب�شكل كامل على منو
املخاطر �إحدى و�سائل
امل�شروع وقدرته على حتقيق الأرباح .وتعد م�ؤ�س�سات ر�أ�س املال
ِ
الدعم املايل والفني والإداري للم�شروعات النا�شئة التي يرتفع معدل املخاطرة فيها
وذات �إمكانات النمو والربحية املرتفعة .وتظهر �أمثلة من اجلامعات امل�صنفة �ضمن
املبتكرة الرائدة املذكورة �آن ًفا مدى اهتمام هذه اجلامعات بالإ�سهام يف
اجلامعات ِ
ت�أ�سي�س العديد من ال�شركات النا�شئة بوا�سطة �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها �أو خريجيها.
وهذه بع�ض الأمثلة:
•�شهد العام 2016م يف جامعة بن�سلفانيا �إن�شاء � 22شركة نا�شئة عن طريق
حا�ضنات الأعمال ومركز االبتكار يف اجلامعة ،والتي �أتت بعائد يزيد على 50
مليون دوالر.
•ويف عام 2016م مت �إطالق � 21شركة نا�شئة جديدة يف جامعة وا�شنطن لي�صل
جمموع ال�شركات النا�شئة خالل ع�شر �سنوات �إىل � 126شركة.
•�أما يف منظومة جامعة كاليفورنيا ،فقد مت حتى فرباير 2018م ت�أ�سي�س 1029

�شركة نا�شئة (.)start-ups
•ويوجد يف املعهد الفدرايل ال�سوي�سري للتقنية يف لوزان حديقة لالبتكار
( ،)innovation parkت�ست�ضيف خمتربات ومكاتب وباحثني من �أكرث من 150
�شركة نا�شئة و�شركات قائمة .و�أن�ش�أ املعهد يف عام 2017م فقط � 15شركة نا�شئة،
بالإ�ضافة �إىل � 115شركة يف حديقة االبتكار ،ورفعت ال�شركات النا�شئة ميزانيتها
�إىل  112مليون فرنك �سوي�سري.
•كما يوجد يف جامعة ووترلو �أكرب حا�ضنة �أعمال ( )incubatorتوفر �أكرث
من  1200وظيفة و 425مليون دوالر من قبل �شركات ال�سرعة (velocity
.)companies
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 4-4دعم وتحفيز العاملين

يعترب الدعم والتحفيز �أ�سا�س �أي �إدارة ناجحة ،فهما عبارة عن قوة دافعة
للم�ؤ�س�سات لتتحرك نحو حتقيق الأهداف .ويعرف التحفيز ب�أنه جمموعة من العوامل
التي ت�ؤثر على رغبة ودوافع الأفراد يف اجلامعات وال�شركات لتحقيق هذه الأهداف .وال
�شك �أن تقدمي الدعم املادي واملعنوي للأ�شخا�ص �ضرورة لتحفيز فكر الإبداع لديهم،
ولدى املبدعني منهم ب�شكل خا�ص .وت�ؤكد بع�ض ال�شركات مثل �شركة (والت دزين)
العاملية مقولة (الأفكار العظيمة قد ت�أتي من �أي �أحد) .ولهذا ال�سبب تقدم ال�شركة
مقابل �أي فكرة ميكن حتويلها �إىل منتج مبل ًغا مال ًيا من �أجل حتفيز الإبداع ،وم�ضاعفة
الإنتاجية لديها .وتهيئة البيئة املنا�سبة للموظف ،وحتفيزه على �أي عمل مميز يقوم به،
واالعرتاف ب�إجنازاته لكونه جز ًءا من امل�ؤ�س�سة ،يجعل التحفيز مع مرور الوقت ينبع من
املوظف نف�سه ،مما يزيد الثقة والوالء لديه النتمائه للم�ؤ�س�سة ،وي�ؤدي �إىل تنامي الفكر
الإبداعي لديه.
 5-4إنشاء مكتب لتسويق منتجات الجامعة

يوجد مكتب لإدارة الأعمال التجارية يف جامعة ووترلو الكندية ،يقوم بت�سويق
منتجات اجلامعة ،ويف عام 2018م كان فيه  275براءة اخرتاع قيد الت�سويق.
 6-4العمل على جلب التمويل للبحوث التطبيقية

�إن ال�سعي للح�صول على م�صادر متويل للبحوث املتميزة طريقة ممتازة ل�شحذ الهمم
نحو البحث العلمي ودعم الربامج البحثية ،كما يحرك احلاجة �إىل البقاء على �صلة
بالتقدم املنهجي الذي ي�سهم يف االرتقاء بجودة الن�شاط البحثي .ومن خالل ا�ستعرا�ض
املبتكرة الرائدة املذكورة يف هذا الكتاب،
�أمثلة اجلامعات امل�صنفة �ضمن اجلامعات ِ
يظهر مدى اهتمام هذه اجلامعات يف التعاون مع قطاعات الأعمال ،اخلا�ص منها �أو
احلكومي ،جللب الأموال ال�ضخمة ال�ستغاللها يف �إجراء البحوث ،وهذه بع�ض الأمثلة:
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•يتعدى �إنفاق منظومة جامعات تك�سا�س على الأبحاث  2.7مليار دوالر ،منها 641

مليون دوالر من م�صادر القطاع اخلا�ص.
•ويف ال�سنة املالية 2017/2016م �أعلنت جامعة �ستانفورد ميزانية بحثية
جمموعها  1.6مليار دوالر� ،إذ يوجد يف اجلامعة �أكرث من �ستة �آالف م�شروع
مدعوم خارج ًيا.
•�أما يف ال�سنة املالية 2015/2014م فكانت ميزانية الأبحاث املدعومة يف جامعة
هارفارد تقارب  800مليون دوالر� ،إذ جاء حوايل  50مليون دوالر منها من دعم
ال�شركات.
•ويف يوليو 2015م ،منحت وكالة م�شاريع الأبحاث الدفاعية املتقدمة لعلماء جامعة
كاليفورنيا بريكلي  21.6مليون دوالر لتطوير «مودم دماغي» ميكن �أن يحفز �آالف
اخلاليا الع�صبية مبا�شر ًة با�ستخدام ال�ضوء.
•كما تلقت جامعة نورث و�سرتن مبلغ  649.7مليون دوالر لتمويل البحوث خالل
العام الدرا�سي 2016/2015م.
•وبلغت عائدات جامعة بوهاجن للعلوم والتقنية من املنح والعقود البحثية �أكرث من
 149مليون دوالر يف ال�سنة املالية 2015م.
•و�إيرادات عام 2016م يف معهد كاليفورنيا للتقنية و�صلت �إىل  2.6مليار دوالر،
حيث  % 46.5من هذه امليزانية عقود ومنح �أبحاث.
 7-4العمل على تقليل نسبة عدد الطالب إلى عدد أعضاء هيئة التدريس

املبتكرة
فيما يلي بع�ض الأرقام اخلا�صة باجلامعات امل�صنفة �ضمن اجلامعات ِ
الرائدة عامل ًيا املذكورة يف هذا الكتاب ،واملتعلقة بن�سبة عدد الطالب �إىل عدد �أع�ضاء
هيئة التدري�س .وهذه الن�سبة تدل على جودة التفاعل بينهما كلما قل عدد الطالب لكل
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ع�ضو هيئة تدري�س ،وتنعك�س نتائج جودة التفاعل على جودة التعلم والبحث العلمي � ً
أي�ضا:
•عدد الطالب يف جامعة ديوك  )Duke) 15.192وعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س
الأكادمييني � 5.022أي �أن ن�سبة الطالب �إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س .1:3
• يف معهد كاليفورنيا للتقنية تبلغ ن�سبة الطالب �إىل �أع�ضاء الهيئة الأكادميية
.1:3
•عدد طالب جامعة نورث و�سرتن  21.823يف حني �أن عدد �أع�ضاء الهيئة
الأكادميية � 3.313أي �أن ن�سبة الطالب �إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س �أقل من .1:7
 8-4ميزانيات البحوث

املبتكرة الرائدة
هذه �أمثلة من ميزانيات اجلامعات امل�صنفة �ضمن اجلامعات ِ
املذكورة يف هذا الكتاب .وهي تظهر مدى عظم ميزانيات البحوث فيها ،مما �ساعد
كث ًريا� ،إىل جانب العوامل الأخرى ،يف جودة البحوث والو�صول �إىل الإبداع واالبتكار:
•يف ال�سنة املالية 2017م بلغت ميزانية البحث العلمي يف جامعة بن�سلفانيا 928

مليون دوالر ،بينما يف العام 2016م كانت �أكرث من مليار دوالر ملنح امل�شاريع
املدعومة.
•يف ال�سنة املالية 2015م كان جمموع الإنفاق على الأبحاث يف جامعة كي يو ليفان،
بلجيكا� ،أكرث من  454مليون يورو.
•يف ال�سنة 2016م بلغت امليزانية البحثية يف جامعة وا�شنطن  995مليون دوالر،
�أي ما يعادل  72%من امليزانية ال�سنوية للجامعة.
•تنفق جامعة ميت�شيجان �أكرث من  1.3مليار دوالر على الأبحاث �سنو ًيا.
•يف ال�سنة املالية 2017/2016م �أعلنت جامعة �ستانفورد عن ميزانية بحثية
جمموعها  1.6مليار دوالر.
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•يتعدى �إنفاق منظومة جامعات تك�سا�س على الأبحاث  2.7مليار دوالر.
•يف ال�سنة املالية 2016م� ،أنفقت جامعة فاندر ِبلت الأمريكية حوايل  235مليون
دوالر على البحث العلمي ،وقد دعمت م�شاريع و�أبحاث ب�إجمايل  214مليون دوالر.
•تلقت منظومة جامعة كاليفورنيا �أكرث من  4.97مليار دوالر �أمريكي لتمويل
الأبحاث فيها عام 2015م.
•تلقت جامعة نورث و�سرتن مبلغ  649.7مليون دوالر لتمويل الأبحاث خالل العام
الدرا�سي 2016/2015م.
•ميزانية جامعة بوهاجن للعلوم والتقنية لعام 2016م و�صلت �إىل  304مليون دوالر،
وخ�ص�ص منها للأبحاث  141مليون دوالر �أي بن�سبة  46%من امليزانية الكلية.
•تراوحت قيمة املنح ال�سنوية للأبحاث يف جامعة �إمربيال كولدج منذ عام 2013م
�إىل عام 2017م بني  436–330مليون جنيه ا�سرتليني �سنو ًيا .هذا بجانب ما
تنفقه اجلامعة على الأبحاث وجتهيزاتها من ميزانيتها اخلا�صة التي و�صلت عام
2017م �إىل ما يقارب مليار جنيه ا�سرتليني.
•و�صلت �إيرادات عام 2016م يف معهد كاليفورنيا للتقنية� ،إىل  2.6مليار دوالر،
حيث  % 46.5من هذه امليزانية عقود ومنح �أبحاث.
 9-4عوامل أخرى

بالإ�ضافة �إىل النقاط الرئي�سة الثمانية ال�سابقة ،يوجد عدد من العوامل التي ت�ساعد
على �أن ت�صبح اجلامعة جامعة مبتكرة .وقد مت ا�ستنتاجها من البحث املدعم من جامعة
امللك عبد العزيز ( ،)116نوجزها يف النقاط التالية:
•ت�شجيع العمل البحثي ب�أ�سلوب التخ�ص�صات املتقاطعة� ،أي تكوين فرق بحثية من
تخ�ص�صات خمتلفة ،حيث �إنه �أكرث �إبداعا من الأ�ساليب الأخرى.
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•ت�شكيل فريق حمرتف لتقدمي الدعم لتحديد امللكية الفكرية وحمايتها واال�ستفادة
منها بتوفري امل�ستثمرين القادرين على دعمها ماليا ،ولتحويل الأفكار �إىل منتجات
ذات قيمة جتارية.
•ربط م�سار الأبحاث العلمية مب�شكالت واحتياجات املجتمع ،و�إمكانية حتديد
م�شاريع املجموعات البحثية بالت�شاور مع اجلهات امل�ستفيدة.
•ربط التعليم اجلامعي وبحوث الدرا�سات العليا مبتطلبات ال�شركات الوطنية حتى
ت�صبح اجلامعة عامل جذب لأف�ضل املواهب.
•و�ضع النظم واللوائح بهدف دعم الأبحاث متقاطعة التخ�ص�صات وتر�سيخها،
مما ي�سمح بتكوين فرق بحثية من عدة جماالت ملواجهة امل�شكالت املجتمعية
والعاملية املعقدة.
5

رؤية المملكة  2030واالبتكار

 1-5مقدمة

لقد حبا اهلل اململكة العربية ال�سعودية مبق ّومات جغرافية وح�ضارية واجتماعية
ودميوغرافية واقت�صادية عديدة ،مت ّكنها من تبوء مكانة رفيعة بني الدول القيادية على
م�ستوى العامل .ور�ؤية �أية دولة مل�ستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها ،وذلك ما مت
انتهاجه عند بناء ر�ؤية للمملكة العربية ال�سعودية للعام 1452هـ (2030م) .فمكانة
اململكة يف العامل الإ�سالمي �ستمكنها من �أداء دورها الريادي عم ًقا و�سندً ا للأمتني
العربية والإ�سالمية ،و�ستكون قوتها اال�ستثمارية املفتاح واملح ّرك لتنويع اقت�صادها
وحتقيق ا�ستدامته .فيما م ّكنها موقعها اال�سرتاتيجي من �أن تكون حمو ًرا لربط القارات
الثالث.
تعتمد ر�ؤية اململكة  2030على ثالثة حماور ( ،)117وهي:
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1.1املجتمع احليوي.
2.2االقت�صاد املزدهر.
3.3الوطن الطموح.
وهذه املحاور تتكامل وتتّ�سق مع بع�ضها يف �سبيل حتقيق الأهداف وتعظيم اال�ستفادة
من مرتكزات هذه الر�ؤية ،فر�ؤية اململكة  2030تبد�أ من املجتمع ،و�إليه تنتهي ،ومي ّثل
أ�سا�سا لتحقيق هذه الر�ؤية وت�أ�سي�س قاعدة �صلبة الزدهار
املحور الأول (املجتمع احليوي) � ً
اململكة االقت�صادي ،وينبثق هذا املحور من االقتناع ب�أهمية بناء جمتمع حيوي ،يعي�ش
�أفراده وفق املبادئ الإ�سالمية ومنهج الو�سطية واالعتدال ،معتزّين بهويتهم الوطنية،
وفخورين ب�إرثهم الثقايف العريق ،يف بيئة �إيجابية وجاذبة ،تتوافر فيها مق ّومات جودة
احلياة للمواطنني واملقيمني ،وي�سندهم بنيان �أ�سري متني ،ومنظومتا رعاية �صحية
واجتماعية مم ّكنة.
�أما يف املحور الثاين (االقت�صاد املزدهر) ،فرت ّكز الر�ؤية على توفري الفر�ص للجميع،
عرب بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات �سوق العمل ،وتنمية الفر�ص للجميع من
ر ّواد الأعمال واملن�ش�آت ال�صغرية �إىل ال�شركات الكربى ،وتطوير الأدوات اال�ستثمارية،
لإطالق �إمكانات القطاعات االقت�صادية الواعدة وتنويع االقت�صاد وتوليد فر�ص العمل
للمواطنني ،بالإ�ضافة �إىل تركيز اجلهود على تخ�صي�ص اخلدمات احلكومية وحت�سني
بيئة الأعمال مبا ي�سهم يف ا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات العامل ّية واال�ستثمارات النوع ّية،
و�صو ًال �إىل ا�ستغالل موقع اململكة اال�سرتاتيجي الفريد.
وتركز الر�ؤية يف حمورها الثالث (الوطن الطموح) ،على ر�سم مالمح احلكومة
الفاعلة من خالل تعزيز الكفاءة ،وال�شفافية ،وامل�ساءلة ،وت�شجيع ثقافة الأداء لتمكني
موارد اململكة الب�شرية ،وتهيئة البيئة الالزمة للمواطنني وقطاع الأعمال والقطاع غري
الربحي لتحمل م�س�ؤولياتهم ،و�أخذ زمام املبادرة يف مواجهة التحد ّيات واقتنا�ص
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نظاما تعليم ًيا على
الفر�ص ،وتن�ص الر�ؤية يف ذلك « �أن نكون �ضمن �أف�ضل � 20إىل ً 30
م�ستوى العامل يف ال�سنوات املقبلة».
2-5رؤية  2030والجامعات وترتيب المملكة في مؤشر تصنيف
التنافسية العالمي

تقرير التناف�سية العاملي ( )Global Competitiveness Reportهو تقرير
�سنوي ي�صدر عن املنتدى االقت�صادي العاملي ( )World Economic Forumمنذ عام
2004م ،وي�صنف ( )140دولة ح�سب معيار التناف�سية العاملي ،وهو الرتتيب املعتمد
عامليا ،وقد �صدر التقرير الأخري يف �أكتوبر عام 2018م ،ويق ِّيم التقرير قدرة الدول على
تقدمي الرخاء واالزدهار االقت�صادي ملواطنيها .وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة يف
اال�ستفادة من م�صادرها املتاحة .لذا ،ف�إن مقيا�س التناف�سية العاملي ُيق َيم من خالله
الإمكانات االقت�صادية لكل دولة لتحقيق منو م�ستدام على املدى املتو�سط والطويل.
رئي�سا ،كل منها يتكون من عدد من
ويعتمد هذا املقيا�س على ( )12ركيزة �أو حمو ًرا ً
امل�ؤ�شرات ،والتي ت�صل يف جمملها �إىل  98م�ؤ�ش ًرا .ويركز التقرير على الطبيعة املتغرية
للقدرة التناف�سية االقت�صادية يف عامل يتحول ب�شكل متزايد من خالل التقنيات الرقمية
امل�ستجدة ،والتي تو ِّلد جمموعة جديدة من التحديات للحكومات وال�شركات.
ولقد ازداد اهتمام الدول ،ومن ثم امل�ؤ�س�سات الوطنية مبو�ضوع التناف�سية ،لعدة
�أ�سباب ،من �أهمها دخول الدول يف التناف�س بالأ�سواق املحلية والعاملية ،وهو يعك�س قدرة
الدولة على حتقيق معدالت منو مرتفعة وحت�سني م�ستويات املعي�شة ملواطنيها ،بالإ�ضافة
�إىل مالءمتها لال�ستثمارات الأجنبية .وميكن حت�سني ترتيب الدول ،يف مقيا�س التناف�سية
ب�شكل كبري من ِقبل التعليم العايل ،والتدريب امل�ستمر ،وتطوير قدرات ومهارات العاملني،
�إ�ضافة �إىل ت�سخري التقنية التي ُت�ساعد يف حت�سني جودة املنتجات.
ولقد ُ�صنفت اململكة يف املركز  26عامل ًيا لعام 2018م ،وبالرغم من �أن جميع
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املحاور وامل�ؤ�شرات ،التي تدخل يف ح�ساب م�ؤ�شر التناف�سية العاملي ،تعتمد �إىل حد
كبري على املوارد الب�شرية مثل حماور امل�ؤ�س�سات ،وال�صحة ،واالقت�صاد ،واال�ستعداد
التقني� ...إلخ� ،إال �أن اجلامعات لها دور رئي�س ومبا�شر يف تقدم �أي دولة يف حموري
املهارات ،واالبتكار ب�شكل خا�ص .ولقد ركزت ر�ؤية � 2030ضمن اهتماماتها على حت�سني
ترتيب اململكة يف م�ؤ�شر التناف�سية� ،إذ ورد فيها ن�ص ي�شري �أن من �أهداف اململكة بحلول
عام 2030م« :الو�صول يف م�ؤ�شر التناف�س ّية العاملي �إىل �أحد املراكز الع�شرة الأوىل»،
بالإ�ضافة �إىل تركيز ر�ؤية  2030على حموري االبتكار واملهارات .و�أبانت يف عدد من
الأهداف اهتمامها باالبتكار والتعليم (امل�س�ؤول الرئي�س عن املهارات) .ومن الأهداف
الرئي�سة لر�ؤية اململكة  ،2030على �سبيل املثال« :زيادة معدالت التوظيف» ،والذي يتفرع
منه الأهداف الفرعية الآتية:
•تطوير ر�أ�س املال الب�شري مبا يوائم احتياجات �سوق العمل ،والذي يتفرع منه عدد
من الأهداف التف�صيلية ،مثل:
1.1حت�سني خمرجات التعليم الأ�سا�سية.
2.2حت�سني ترتيب امل�ؤ�س�سات التعليمية (مثل اجلامعات).
3.3توفري معارف نوعية للمتميزين يف املجاالت ذات الأولوية.
4.4التو�سع يف التدريب املهني لتوفري احتياجات �سوق العمل.
•متكني توفري فر�ص العمل من خالل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وامل�شاريع
متناهية ال�صغر� ،إذ يتفرع من هذا الهدف عدد من الأهداف التف�صيلية ،مثل:
1.1تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة الأعمال.
2.2زيادة �إ�سهام املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف االقت�صاد.
3.3زيادة �إ�سهام الأ�سر املنتجة يف االقت�صاد.
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•جذب وا�ستقطاب املواهب العاملية املنا�سبة لالقت�صاد.
 3-5نصوص من رؤية المملكة  2030تبين عنايتها باالبتكار والمهارات

خ�ص�ص خدماتنا احلكومية
• ُن ّ
ن�ؤمن بدور القطاع اخلا�ص ،ولذلك �سنفتح له �أبواب اال�ستثمار من �أجل ت�شجيع
االبتكار واملناف�سة ،و�سنزيل كل العوائق التي حت ّد من قيامه بدور �أكرب يف التنمية،
و�سنوا�صل تطوير وتفعيل املنظومة الت�شريعية املتعلقة بالأ�سواق والأعمال ،مبا ي�س ّهل
فر�صا �أكرب لتم ّلك بع�ض اخلدمات يف قطاعي ال�صحة
للم�ستثمرين وللقطاع اخلا�ص ً
والتعليم وغريهما .و�سن�سعى �إىل حتويل َدور احلكومة من «مقدم �أو مزود للخدمة» �إىل
ّ
«منظم ومراقب للقطاعات» ،و�سنهيئ القدرات الالزمة للرقابة على م�ستوى اخلدمات
يف �أجهزتنا املعن ّية .وحيث �إن القطاع اخلا�ص ي�سهم حال ًيا ب�أقل من  40يف املئة يف
�إجمايل الناجت املحلي ،ف�سنعمل على زيادة هذه امل�ساهمة عرب ت�شجيع اال�ستثمار املحلي
والأجنبي يف قطاعات ال�صحة ،واخلدمات البلدية ،والإ�سكان ،والتمويل ،والطاقة،
وغريها ،و�سوف يخ�ضع كل ذلك لإدارة مرنة ورقابة فاعلة.
•من التزاماتناَ ..دور �أكرب للمن�ش�آت ال�صغرية
�إن املن�ش�آت النا�شئة وال�صغرية واملتو�سطة من �أهم حمركات النمو االقت�صادي� ،إذ
تعمل على �إن�شاء الوظائف ،ودعم االبتكار ،وتعزيز ال�صادرات .وت�سهم املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة بن�سبة متدن ّية من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة باالقت�صادات املتقدمة.
و�سن�سعى �إىل �إيجاد فر�ص توظيف منا�سبة للمواطنني يف جميع �أنحاء اململكة عن طريق
دعم ريادة الأعمال وبرامج اخل�صخ�صة واال�ستثمار يف ال�صناعات اجلديدة .ويف هذا
ال�صدد ،قمنا بت�أ�سي�س الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،و�سنوا�صل ت�شجيع
�شباب الأعمال على النجاح من خالل َ�سنّ �أنظمة ولوائح �أف�ضل ومتويل �أي�سر و�شراكات
دولية �أكرث وح�صة �أكرب لل�شركات املحلية من امل�شرتيات واملناف�سات احلكومية .و�سندعم
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فر�صا ت�سويقية وا�سعة من خالل
الأ�سر املنتجة التي �أتاحت لها و�سائل التوا�صل احلديثة ً
ت�سهيل فر�ص لتمويل امل�شروعات متناهية ال�صغر ،وحتفيز القطاع غري الربحي للعمل
على بناء قدرات هذه الأ�سر ومتويل مبادراتها.
ت�سهم املن�ش�آت ال�صغرية بن�سبة ال تتعدى  20يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل
مقارنة بالن�سبة التي حققتها االقت�صادات املتقدمة التي ت�صل �إىل  70يف املئة .وعلى
رغم اجلهود املبذولة لالرتقاء مب�ستوى بيئة الأعمال� ،إال �أن املن�ش�آت ال�صغرية يف اململكة
ال تزال تعاين من تعقيد يف الإجراءات النظامية والإدارية وبطئها ،و�ضعف القدرة على
جذب الكفاءات ،و�صعوبة يف احل�صول على التمويل� ،إذ ال تتعدى ن�سبة متويل املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة خم�سة يف املئة من التمويل الإجمايل ،وهي ن�سبة �ضئيلة مقارنة
باملعدالت العاملية ،و�سن�سعى �إىل م�ساعدة تلك املن�ش�آت للح�صول على التمويل ،وحث
م�ؤ�س�ساتنا املالية على زيادة تلك الن�سبة �إىل  20يف املئة بحلول العام 1452هـ (.)2030
�ست�سعى الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة  -املن�ش�أة حدي ًثا � -إىل مراجعة
الأنظمة واللوائح ،و�إزالة العوائق ،وت�سهيل احل�صول على التمويل ،وم�ساعدة ال�شباب
واملبدعني يف ت�سويق �أفكارهم ومنتجاتهم .و�سن�سعى يف الوقت ذاته �إىل �إن�شاء املزيد
من حا�ضنات الأعمال ،وم�ؤ�س�سات التدريب ،و�صناديق ر�أ�س املال اجلريء املتخ�ص�صة
مل�ساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم ،كما �سن�ساعد املن�ش�آت
الوطنية ال�صغرية على ت�صدير منتجاتها وخدماتها وت�سويقها عن طريق دعم الت�سويق
الإلكرتوين ،والتن�سيق مع اجلهات الدولية ذات العالقة.
•نتع ّلم لنعمل
�سنوا�صل اال�ستثمار يف التعليم والتدريب وتزويد �أبنائنا باملعارف واملهارات الالزمة
لوظائف امل�ستقبل .و�سيكون هدفنا �أن يح�صل كل طفل �سعودي � -أينما كان  -على فر�ص
التعليم اجليد وفق خيارات متنوعة ،و�سيكون تركيزنا �أكرب على مراحل التعليم املب ّكر،
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وعلى ت�أهيل املدر�سني والقيادات الرتبوية وتدريبهم وتطوير املناهج الدرا�سية.
و�سنعزز جهودنا يف مواءمة خمرجات املنظومة التعليمية مع احتياجات �سوق العمل،
حيث مت �إطالق البوابة الوطنية للعمل «طاقات» ،و�سن�ؤ�س�س جمال�س مهنية خا�صة بكل
قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من املهارات واملعارف ،و�سنتو�سع يف التدريب
املهني لدفع عجلة التنمية االقت�صادية ،مع تركيز فر�ص االبتعاث على املجاالت التي
تخدم االقت�صاد الوطني ويف التخ�ص�صات النوع ّية يف اجلامعات العامل ّية املرموقة،
و�سرنكز على االبتكار يف التقنيات املتطورة ويف ريادة الأعمال.
•�سرنكز على االبتكار يف التقنيات املتطورة ويف ريادة الأعمال
وهذه العبارة هي العبارة املهمة التي وردت يف دعم االبتكار يف التقنيات املتطورة ويف ريادة األعامل ،إذ
الرتكيز يف هذا املجال هو الذي تسعى إليه الدول املتقدمة.
6

جامعة الملك عبد العزيز واتجاهها نحو إحراز براءات االختراع

�إن الإبداع واالبتكار هو ال�سمة املميزة ل�سرعة منو البحوث اجلامعية ،وما يتبعها
من نقل مكونات التقنية �إىل املجتمع .وال �شك �أن براءات االخرتاعات امل�سجلة ت�شري
�إىل علو مكانة اجلامعة وباحثيها .لذلك ،ال تدخر اجلامعة جهدً ا نحو م�ساعدة باحثيها
يف احل�صول على براءات االخرتاع البتكاراتهم ،ودعمهم يف كل ما يتعلق بهذا املق�صد
النبيل .وفى ال�سنوات الثالث الأخرية توالت براءات االخرتاع بجامعة امللك عبد العزيز
وامل�سجلة عامل ًيا وكان ح�صادها كالتايل:
� 1.1إبرة فدا ( :)Fida needleهي عبارة عن �أداة طبية تقوم بنحت غ�ضاريف
اجل�سم دون احلاجة لأي تدخل جراحي .وقد انطلقت للأ�سواق العاملية يف
ن�سختها الأوىل حتت عنوان «�إبرة فدا» مطلع عام 2017م مبعر�ض ال�صحة العاملي
يف مدينة دبي ،بعد رعاية جامعة امللك عبد العزيز لرحلة هذا االخرتاع منذ
انطالقته .وقام بهذا االخرتاع فريق من اجلامعة مكون من املخرتع م�شعل ه�شام
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الهر�ساين ،والدكتور عبد الكرمي ر�ضا فدا ،والدكتور في�صل حازم زقزوق ،بعد
�أن ح�صل على براءة اخرتاع �صادرة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
وم�سجلة عامل ًيا كذلك .وا�ستغرق حتويل الفكرة �إىل واقع ملمو�س � 6سنوات من
العمل والأبحاث والدرا�سات وامل�شاركة يف العديد من امل�ؤمترات .كما تفوق
االخرتاع ال�سعودي الفرن�سي على التقنيات الأوروبية يف نف�س املجال ،بعد تطبيقه
يف العا�صمة الأملانية برلني مب�ست�شفيات هيليو�س لأول عملية نحت غ�ضاريف �أذن
الأطفال ،وتعديل بروزها ب�أقل تدخل جراحي و�أقل تكلفة .و َي ُعد هذا االخرتاع �أحد
�إجنازات جامعة امللك عبد العزيز و�إ�سهاماتها يف حتقيق ر�ؤية اململكة  2030يف
جمال التعليم والطب واالبتكار واالقت�صاد املعريف .ويحمل هذا االخرتاع على كل
املنتجات العاملية� ،شعار ر�ؤية اململكة  ،2030بالإ�ضافة �إىل �شعار جامعة امللك عبد
العزيز ،كما هو مبني يف ال�شكل (.)57

الشكل ( )57الغالف الخارجي لالختراع «إبرة فدا»

� 2.2سجل فريق من اخلرباء يف ق�سم الت�شريح يف كلية الطب مكون من املهند�س يحيي
بدر ،والدكتور عبد املنعم احلياين ،والدكتور حممد باداود ،براءة اخرتاع لطريقة
جديدة ومبتكرة على م�ستوى العامل حلفظ اجلثث والعينات الت�شريحية امل�ستخدمة
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يف تعليم الطالب لرتكيب ج�سم الإن�سان ،وتعتمد الطريقة على ا�ستخدام مادة
«ال�شيالك» بطريقة مبتكرة بد ًال من ا�ستخدام مادة «الفورمالني» ال�ضارة .
� 3.3سجل الدكتور رمزي بن ر�ضا عبيد ،ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الهند�سة
الكهربائية وهند�سة احلا�سبات يف كلية الهند�سة ،براءتي اخرتاع يف الواليات
املتحدة الأمريكية عن الأخطاء امليكانيكية يف املحركات الكهربائية التحري�ضية
�أو احلثية .وقد متكن الباحث من تطوير وت�صميم نظامني من خالل بحث علمي
ل�صالح �شركة �إيتون يف واليتي وي�سكون�سني و�أوهايو الأمريكيتني.
 4.4ح�صل كل من الأ�ستاذ الدكتور يحيى بن �أبوبكر احلامد ،والأ�ستاذ الدكتور عبد
الرحيم بن �أحمد الزهراين ،والدكتور حممد بن عبد الرحيم داعو�س� ،أع�ضاء
هيئة التدري�س يف ق�سم الهند�سة الكيميائية وهند�سة املواد يف كلية الهند�سة على
براءة اخرتاع يف جمال عمليات نزع الأك�سجني مع وجود حمفز ليوريا�-ألومينا،
وذلك من مكتب براءة االخرتاع الأوروبي يف ميونيخ يف �أملانيا .ويتعلق هذا االخرتاع
با�ستخدام هذا النزع الهيدروجيني لتحويل مادة �أثيل بنزين �إىل مادة �أل�سرتين
كمادة هيدروكربونية عطرية بالغة الأهمية ت�ستخدم ب�صورة وا�سعة كمادة خام
لإنتاج املطاط ال�صناعي.
 5.5تو�صل الدكتور عبد الرحمن بن حامد عبد اهلل امل�سعود ،ع�ضو هيئة التدري�س
بق�سم الهند�سة الكهربائية وهند�سة احلا�سبات يف كلية الهند�سة ،الخرتاعني
يف جمال الكهربائيات� ،سجلهما يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
االخرتاع الأول بعنوان «تقنية النقطة املن�صفة حلماية املولدات الكهربائية»،
والثاين بعنوان «القواطع الكهربائية امل�صنوعة من الزنك والنحا�س».
 6.6قام فريق بحثي مكون من الأ�ستاذ الدكتور فهد املرزوقي والأ�ستاذ الدكتور عدنان
زاهد (من ق�سم الهند�سة الكيميائية وهند�سة املواد يف كلية الهند�سة) ،والأ�ستاذ
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الدكتور �أنطونيو بيزي والأ�ستاذ الدكتور �سيد عبد اهلل (من ق�سم الفيزياء يف
كلية العلوم) ،بت�سجيل براءة اخرتاع يف الواليات املتحدة الأمريكية عن �إنتاج
مادة جديدة ل�صنع مكابح ال�سيارات من الغرويات احليوية ،وهي عبارة عن مزج
خملفات زراعية بعد طحنها بالكحول وخلطها مبواد طبيعية وبع�ض الأكا�سيد ثم
ت�صنيعها بالأ�شكال املطلوبة.
� 7.7سجل الأ�ستاذ الدكتور ماجد بن معال احلازمي ،ع�ضو هيئة التدري�س يف ق�سم
الهند�سة امليكانيكية يف كلية الهند�سة ،براءة اخرتاع عن حمطة تبخري ومي�ضي
مزودة مبربد ملياه التغذية ،وذلك يف الواليات املتحدة الأمريكية .وتتكون املنظومة
من حمطة تبخري ومي�ضي اعتيادية مزودة بوحدة تربيد ،حيث ميرر ماء التغذية �أوال
خالل وحدة التربيد ،وبالتايل تنخف�ض حرارته ،مما ي�ؤدي �إىل خف�ض درجة احلرارة
يف �آخر مرحلة من مراحل التبخري ،وينتج عن هذا زيادة املدى التبخريي ،وبالتايل
معدالت املاء العذب .ورغم �أن كال من حمطة التبخري الومي�ضي ووحدة التربيد هي
نظم اعتيادية معروفة ،لكن الفكرة هنا هي ا�ستخدامهما ب�شكل تكاملي لتو�سيع مدى
التبخري� ،إ�ضافة �إىل جعل معدالت �إنتاج املاء العذب م�ستقلة عن التغريات املناخية.
� 8.8سجل الأ�ستاذ الدكتور ماجد بن معال احلازمي ،ع�ضو هيئة التدري�س يف ق�سم
الهند�سة امليكانيكية يف كلية الهند�سة ،براءة اخرتاع عن حمطة حتلية تعمل بوقود
الهيدروجني ،وذلك يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وهي حمطة � MSFأو MED
لتحلية املياه ت�ستخدم وقود الهيدروجني لت�شغيل �سخان املياه املاحلة الأعلى يف
امل�صنع .وي�ؤدي احرتاق وقود الهيدروجني بغاز الأك�سجني �إىل توليد غازات خالية
من الكربون من الغازات ال�ساخنة .ويتم احرتاق وقود الهيدروجني والأك�سجني
حتت رذاذ املاء ال�سائل داخل غرفة مالم�سة مبا�شرة .ويتم ا�ستخدام البخار
الناجت لت�سخني الأعالف للو�صول �إىل �سخان املياه املاحلة الأعلى وزيادة درجة
حرارته �إىل امل�ستوى املنا�سب لبدء التبخر ،ويتم �إنتاج الهيدروجني من مياه البحر
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با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية .ولت�شغيل حمطة حتلية املياه ب�شكل م�ستمر ،ميكن
�إ�ضافة نظام تخزين هيدروجيني منا�سب �إىل وحدة �إنتاج الهيدروجني .ويقرتح
ا�ستخدام الهيدروجني ،املنتج من مياه البحر با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ،لتوليد
البخار الالزم لت�شغيل عملية حتلية املياه احلرارية.
� 9.9سجل الأ�ستاذ الدكتور ماجد بن معال احلازمي ،ع�ضو هيئة التدري�س يف ق�سم
الهند�سة امليكانيكية يف كلية الهند�سة ،براءة اخرتاع عن مثبط حراري لطوب
البناء املفرغ ،وذلك يف الواليات املتحدة الأمريكية .وهو عبارة عن رقاقة من املواد
منخف�ضة التو�صيل احلراري ن�سب ًيا مطوية على �شكل احلرف الالتيني  Gمقلوب
وذي �أطراف م�ستقيمة وحادة .وتدرج الرقاقة بعد طيها يف فراغات طوب البناء
املجوف ،ويتم طيها بارتفاع �أكرب من منت�صف ارتفاع جتاويف طوب البناء املفرغ
لتكون ممرا �ضيقا يعيق حركة تيارات احلمل احلراري الطبيعي الناجم عن الفرق يف
درجة احلرارة بني جانبي طوب البناء املجوف .وتقليل احلمل احلراري يف فراغات
الطوب يرفع املقاومة احلرارية للجدران ،وبالتايل يخف�ض الت�سرب احلراري �إىل
داخل املباين ،ومن ثم يقلل كمية الطاقة الكهربائية امل�ستخدمة يف التكييف ،مما
ي�سهم يف تخفي�ض الطاقة امل�ستخدمة يف املنازل وتوفري يف فاتورة اال�ستهالك.
� 1010سجل الأ�ستاذ الدكتور ماجد بن معال احلازمي ،ع�ضو هيئة التدري�س يف ق�سم
الهند�سة امليكانيكية يف كلية الهند�سة ،براءة اخرتاع عن �أدراج للتحكم يف الأداء
احلراري لطوب البناء املجوف ،وذلك يف الواليات املتحدة الأمريكية .وحتتوي
طوبة البناء على جتويف ذي �شكل م�ستطيل ميكن �أن يو�ضع فيها �أدراج ذات
م�سار لولبي (حلزوين) ،حيث يقوم امل�سار اللولبي بتكوين قناة مغل ًقة من نهايتها
ت�ستطيع �أن ت�ستقبل الهواء ال�ساخن ،حيث يوجه امل�سار احللزوين الهواء لل�سري
نحو املنطقة املركزية يف الطرف الداخلي للم�سار املغلق ،مما ي�ؤدي �إىل تراكم
الهواء يف املركز وفقد حركته ،وبالتايل رفع املقاومة احلرارية للمنظومة.
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املبتكرة قد عملت يف اجتاهات عدة
نخل�ص يف نهاية هذا الكتاب �إىل �أن اجلامعات ِ
مبتكرة .وميكن تلخي�ص العوامل التي جتعل
للو�صول �إىل مرحلة الت�صنيف كجامعات ِ
املبتكرة ،والتي �أمكن ا�ستخال�صها مما �سبق ،فيما يلي:
اجلامعة من اجلامعات ِ
•ن�ش���ر ثقاف���ة االبت���كار ب�ي�ن �أكادميي���ي اجلامع���ات وطالبه���ا ،وخ�صو�ص���ا طالب
الدرا�سات العليا.
•التعاون مع ال�صناعة ،وب�شكل خا�ص ،ال�صناعة القريبة من حميط اجلامعة،
عموما.
�إ�ضافة �إىل ال�صناعات الوطنية ً
•الإ�سهام يف �إن�شاء ال�شركات النا�شئة وحا�ضنات الأعمال ،فهذه ال�شركات هي التي
لديها القابلية للو�صول �إىل االبتكارات.
•دعم وحتفيز العاملني� ،سواء من الأكادمييني �أو غريهم� ،إ�ضافة �إىل الطالب
املتوقع تخرجهم وطالب الدرا�سات العليا.
•�إن�شاء مكتب يف اجلامعة مهمته الرئي�سة ت�سويق منتجات اجلامعة ،على �أن يعمل
فيه متخ�ص�صون يف الت�سويق.
•العمل على جلب التمويل للأبحاث التطبيقية ،من خمتلف اجلهات داخل البلد وخارجه.
•العمل على تقليل ن�سبة عدد الطالب �إىل عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س ،من �أجل �أن
يكون الرتكيز كب ًريا على الإنتاجية.
•زيادة وتنويع م�صادر ميزانيات الأبحاث يف اجلامعة.
•ت�شجيع العمل البحثي ب�أ�سلوب التخ�ص�صات املتعددة ،وذلك بتكوين فرق بحثية
إبداعا من الفرق املتخ�ص�صة يف جمال واحد.
من تخ�ص�صات خمتلفة ،فهذه �أكرث � ً
•دعم الأبحاث متقاطعة التخ�ص�صات يف عدة جماالت ملواجهة امل�شكالت املجتمعية
والعاملية املعقدة.
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•حتديد امللكية الفكرية وحمايتها واال�ستفادة منها بالتوا�صل مع امل�ستثمرين
القادرين على حتويل الأفكار �إىل منتجات ذات قيمة جتارية.
•ربط م�سار الأبحاث العلمية مب�شكالت واحتياجات املجتمع واجلهات امل�ستفيدة.
•ربط التعليم اجلامعي والبحوث اجلامعية مبتطلبات ال�شركات املحلية حتى ت�صبح
اجلامعة عامل جذب لأف�ضل املواهب.
•تعزيز متيز الطالب ،فقد �أدركت اجلامعات الرائدة يف �أواخر القرن الع�شرين� ،أن
غياب الفروق الأكادميية �أدى �إىل ت�آكل طموحات الطالب .لذلك بد�أت اجلامعات
من جديد البحث عن طرق لتمييز املجتهدين واملتميزين .فمث ًال ،اتخذت جامعة
منوذجا لبطولة ريا�ضية تناف�سية كبرية على مدار الف�صل
هارفارد الأمريكية
ً
الدرا�سي ،فدب حما�س الطالب ،و�سعوا �إىل حتقيق التفوق الريا�ضي ،مما جعل
من الألعاب الريا�ضية حمفزً ا جللب روح التناف�س �إىل الف�صول الدرا�سية ،حيث
ي�ستعد الطالب للحياة العملية .ولقد ا�ستمر نظام التعزيز باحلوافز والدعم
للتميز الأكادميي مع حتقيق نتائج مر�ضية ب�شكل عام (.)20
•تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني بنا ًء على معايري اجلدارة� ،إذ �إن تعيني
�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين هو �أهم قرار يف اجلامعة .وكذلك من ال�ضروري
تعزيز التنوع يف �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب.
•�إن�شاء برامج تعليمية ومراكز �أبحاث تعزز الإبداع واالبتكار ،مع تقييم القدرات
وانتقاء اخليارات املنا�سبة.
•�إن احلقائق التناف�سية تدل على احلاجة �إىل �أن تعيد معظم اجلامعات التقليدية
هيكلة نف�سها وحتديد هويتها .ونقطة البداية لذلك ،هي تقييم اجلامعة لأ�صولها
الأكرث قيمة ،وهي� :أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ،وبنيتها التحتية .ومع �أخذ هذه
الأ�صول يف االعتبار ،ي�أتي ال�س�ؤال :ما مدى جودة حالة اجلامعة بالفعل؟ لي�س
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فقط بالن�سبة لغريها ،ولكن من حيث تلبية احتياجات الطالب واجلهات الأخرى
التي تخدمها ،وكذلك يف القيام بوظائف االكت�شاف والإبداع واالبتكار.
•تبني مفهوم «االبتكار ا�سرتاتيجية للنجاح»� ،أي �أن تكون �سيا�سة اجلامعة هي
العمل لتتقدم وتنجح ،ولي�س لت�سجل ال�سبق هنا �أو هناك� ،إذ �إن ال�سبق ي�أتي
تلقائ ًيا بعد ذلك من خالل التقدم والنجاح.
•�إقامة اجلامعة لدورات جمانية لطالب املدار�س املتفوقني تطلعهم فيها على ما
ح�صل منه الأفراد واملجتمعات .وهنا البد �أن
يحدث يف العامل من �إبداع ،وماذا ُي ِّ
يكون مقدمو هذه الدورات م�ؤمنني ب�أهميتها وميلكون الأ�سلوب امل�شوق ،ويتحدثون
مبو�ضوعات يهتم بها الطالب يف تلك املرحلة.
•�أن تك ِلف اجلامعة َمن عنده املعلومة امل�شجعة على الإبداع ،وميتلك الأ�سلوب
امل�شوق لإي�صالها للطالب يف املراحل الدرا�سية قبل املرحلة اجلامعية ،بزيارات
للمدار�س يلقي فيها حما�ضرات يف املو�ضوع.
•�أن تفتح اجلامعة �أبوابها لدعم �أي بحث تقوم به �أية مدر�سة ،وذلك بال�سماح
لطالب املدار�س �أن ي�ستخدموا الأجهزة املوجودة يف اجلامعة يف بحوثهم .ولن
تكون النتيجة جناح البحث العلمي وت�شجيع املبدع فقط ،بل ربطه عاطف ًّيا بهذه
اجلامعة ،حيث يبقى يف ذهنه �أنها اجلامعة التي دعمته.
•قبول الطالب الأول يف ق�سمه للدرا�سات العليا مبا�شرة فور تخرجه دون الدخول
يف روتني الطلبات التي قد ت�ستغرق �أكرث من عام ،وقد يفقد الطالب حما�سه �أو
يلتحق بعمل �آخر خارج اجلامعة.
•ت�شجيع اجلامعة طالبها عرب دعاية مدرو�سة وجلنة داعمة على ا�شرتاك الطالب
املتفوقني يف امل�سابقات العاملية.
•�ضم طالب الدرا�سات العليا املبدعني �إىل ع�ضوية هيئة التدري�س فور ح�صولهم
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على الدكتوراه ،فه�ؤالء يف الغالب ال تكون �أبحاثهم من �أجل الرتقية العلمية فقط،
بل من �أجل الإبداع الذي يحل م�شكلة يف املجتمع� ،أو تقوم عليه �صناعة� ،أو تنمية
لالقت�صاد.
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