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 ممخص الدراسة:
انعكاسات تطبيق االبتكار المفتوح عمى نقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصنناعية: 

 دراسة تحميمية
 خميس فييم عبد الفتاح عبد العزيز

 ، مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.جامعة أم القرى، نة األولى المشتركةعمادة الس
 ، دمنيور، مصر.جامعة دمنيور ،التربيةكمية ، قسم أصول التربية
  drkhamis2005@gmail.comالبريد اإللكتروني:

انطبلقا من أىمية النظر إلى الجامعات عمى أنيا كيانات منتجة لممعرفة يمكنيا أن تمعب 
دية في المجتمع من خبلل توفير دوًرا بارًزا في دفع عمميات االبتكار والتنمية االقتصا

المعرفة التي تحتاجيا المؤسسات الصناعية، وتأكيدا عمى أىمية الدور الذي يقوم بو 
االبتكار المفتوح في تطوير القدرات الريادية لكل من الجامعات والمؤسسات الصناعية 

زمة لئلفادة وتحسين نقل المعرفة بينيما، ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد المتطمبات البل 
من تطبيق االبتكار المفتوح في تحسين نقل المعرفة بين الجامعات المصرية والمؤسسات 
الصناعية. واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي لتحقيق ىذا اليدف. وتضمنت 
المتطمبات التي حددتيا الدراسة الحالية لئلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في تحسين نقل 

الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ أوال: متطمبات بناء الثقة وتعزيز التعاون المعرفة بين 
والفيم المتبادل، ثانيا: متطمبات تعزيز دور الشبكات واليياكل كوسيط لنقل المعرفة، ثالثا: 
متطمبات تحسين القدرة االستيعابية لممعرفة، رابعا: متطمبات دعم مجتمعات الممارسة، 

والتشارك المستمر لممعرفة، سادسا: متطمبات التقييم المتوازن  خامسا: متطمبات التبادل
 لنقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية.  

 االبتكار المفتوح، نقل المعرفة، الجامعات، المؤسسات الصناعية. الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

The Impact of Applying Open innovation on Knowledge Transfer 

among Universities and Industrial Institutions: Analytic Study 
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Based on the idea that universities are knowledge-productive 

entities that plays an outstanding role in enhancing innovation 

and economic development through providing industrial 

institutions with needed knowledge. Also, based on the importance 

of the role of open innovation in developing entrepreneurial 

abilities of both universities and industrial institutions and 

improving knowledge transfer among them, the present study 

aims at identifying the needed requirements for benefiting from 

applying open innovation in improving knowledge transfer among 

Egyptian universities and industrial institutions. The study 

employed the descriptive methodology to achieve this aim. The 

study found out that these requirements are: First, requirements 

of building trust and enhancing cooperation and mutual 

understanding. Second, requirements for supporting the role of 

networks and organizational bodies as a means for knowledge 

transfer. Third, requirements for enhancing the Absorptive 

Capacity of knowledge. Fourth, requirements for supporting 

communities of practice. Fifth, requirements for continuous 

knowledge transfer and sharing. Sixth, requirements for balanced 

evaluation of knowledge transfer among universities and 

industrial institutions.     

keywords: open innovation, knowledge transfer, universities, 

industrial institutions  
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 مقدمة الدراسة:
لكل عصر ثروتو، والمعرفة ىي ثروة ىذا العصر، ودعامة أساسية من دعائم 

رتكزات التنمية؛ حيث لم يستحوذ عنصر المعرفة في أي وقت مضى التقدم، وأحد أىم م
عمى األىمية واالىتمام الكبيرين كما يستحوذ عمييما اليوم. كما تعد الجامعات مؤسسات 
معرفية تعتمد بشكل كبير في القيام بوظائفيا عمى استثمار رأس المال الفكري الموجود 

س؛ عمى اعتبار أن المورد البشري ىو لدى عناصرىا البشرية من أعضاء ىيئة التدري
 صانع المعرفة وجوىر التنمية الذي ينبغي المراىنة عميو في أي مجتمع. 

ومنذ أن أصبحت المعرفة جزءا ميما في عممية االبتكار في ظل االقتصاد القائم 
عمى المعرفة أصبح لمجامعات وما تمتمكو من قدرة عمى إنتاج المعرفة ونشرىا دوًرا متزايد 

االبتكارات الصناعية. وبرزت أىمية الجامعة بوصفيا مؤسسة ال غنى  تعزيز ألىمية فيا
عنيا في التنمية االجتماعية واالقتصادية لمختمف الدول من خبلل قياميا بتوفير 
المدخبلت البلزمة لبلبتكار، وتقديم مخرجات تنافسية. الذي انعكس في وجود اىتمام متزايد 

 ,knowledge transfer .(Huggins, et. alمعرفة بتطوير دورىا في نقل ال
2019, p.2) 

الجامعات إحدى مؤسسات المجتمع المعنية بالمعرفة، كما أنيا عنصر فاعل في ف    
تشكيميا، وعمى الرغم من أن االىتمام بالمعرفة والسعي الكتسابيا والبحث عنيا يعد قديما 

تنادي كثير من األدبيات بدور  التعمم؛ لذالكنو يتجدد ويتعمق بتعقد الحياة وتطور أساليب 
 knowledgeلمجامعات لمقيام بوظيفتيا كموفر لممعرفة  open roleأكثر انفتاحا 
providers  في وقت يتعاظم فيو دور القطاع الصناعي ومسئوليتو عن توفير الوظائف

لدور  في سوق عالمي تحكمو آليات المنافسة القوية. وتندرج ىذه النظرة االقتصادية
الذي صاغو  Open Innovationالجامعات تحت مسمى االبتكار المفتوح 

Chesbrough  م9112عام (Chesbrough, 2003a, p. 9)  تأكيدا عمى أىمية
نقل المعرفة وتبادليا؛ لتعظيم دور الجامعات في نظام االبتكار الوطني لكل دولة 

متطمبات اقتصاد المعرفة حسب ومساعدتيا عمى تحقيق موقع متقدم بين الدول في تحقيق 
. Global Competitiveness Index (GCI)مؤشر التنافسية العالمية. 

(Becker& Eube, 2018, p.2) 
ذا كان من اإلنصاف االعتراف بأن الطرفين (الجامعات والمؤسسات الصناعية)  وا 

فة، وكذلك في الطريقة التي يتعامبلن بيا مع المعمومات والمعر  -إلى حد كبير –يختمفان 
يختمفان في اليياكل وقيود العمل ىذا فضبل عن االختبلفات الكامنة في الرسالة واألىداف، 
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فإن الدولة ينبغي أن تقوم بدورىا في تعزيز ىذا التعاون واالختبلفات الثقافية والتنظيمية. 
ا األعمال. كمالمرغوب فيو من خبلل نقل المعرفة في إطار التعاون بين الجامعة وقطاع 

مكن لمدولة توظيف الوسائل الرقمية في دعم إنشاء ىياكل وسيطة فاعمة لدييا القدرة ي
عمى بناء الثقة عمى المستويين الجزئي والكمي، كذلك تقوم العبلقات الشبكية إلى جانب 
التقنية بدور ال ينبغي إغفالو لممساعدة في التغمب عمى الفجوة بين الجامعة والمؤسسات 

  إلى تحقيق التعمم واالبتكار مدى الحياة. الصناعية وتؤدي 
ويعد االبتكار المفتوح مفيوما جديدا ويتم استخدامو عمى نطاق واسع إلظيار 
تطور مفيوم إدارة االبتكار عبر المؤسسات، فضبل عن أنو يوجد اىتمام متزايد بإجراء 

ستوى البحوث في موضوع االبتكار المفتوح ليس فقط بيدف توضيح المفيوم عمى الم
النظري، ولكن أيضا بيدف الكشف عن أفضل االستراتيجيات لتطبيقو عمميا، وانعكاس ىذا 
التطبيق عمى مختمف مؤسسات المجتمع ومن بينيا الجامعات والمؤسسات الصناعية. 

(Padilla-Meléndez& Garrido-Moreno, 2012, p. 417)     
كاديميين جعمت منو مجاال ىذه األىمية المتزايدة لبلبتكار المفتوح من قبل األ 

 consultingلمزيد من البحوث في عديد من التخصصات مثل قطاع االستشارات 
sector    والمنظمات غير الربحيةnot-for-profit organizations  وقطاع التقنية

وصناعة السيارات  the mobile phone industryوصناعة الياتف المحمول 
 chemicalوالصناعات الكيميائية  the automotive industryوالبرمجيات

industry  وقطاعي الدواء والغذاء pharmaceutical and food sectors . .
 ومع ذلك ال تزال كثير من األدبيات تركز عمى تحميل مفيوم االبتكار المفتوح.

(Gassmann, et. Al., 2010, p.217)  
بتكار المفتوح ىو االفتراض والمسممة األساسية التي ينطمق منيا تطبيق اال  

يوفر المعرفة المتخصصة المطموبة  -الجامعة أو المؤسسة البحثية-بأن شريك المعرفة 
والخبرة لتمكين األعمال التجارية من تقديم مشروعات ذات أىمية استراتيجية وأنو سيتم 

 توظيف خريجي الجامعات لمعمل فييا.
 طمع إلى تعزيز التكنولوجيا الخاصة بياويفترض االبتكار المفتوح أن المنظمات تت  

Chesbrough, 2003b, p. 8) وينبغي عمييا أن تستفيد من كل األفكار الداخمية (
والخارجية معا، وضمن ىذه المنظمات تقوم الجامعات بدور حيوي في عممية االبتكار 
دة خاصة في ظل ضرورة نقل المعرفة من الجامعات ومراكز البحوث إلى الشركات لئلفا

 )(Chesbrough, 2006, p. 5منيا في التنمية االقتصادية لمختمف البمدان. 
 .Gassmann et alلذا كان ضمن المجاالت الميمة التي أشار إلييا   

عند حديثو عن اتجاىات البحث الرئيسة في االبتكار المفتوح ىو الدور الجديد  (2010)
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سيامو في التقميل من الضغوط التي تو  اجييا، ودور االبتكار المفتوح في لمجامعات وا 
إلى كونيا وسيط لممعرفة   ivory towerتحوليا عما يسميو البعض "برجيا العاجي" 

knowledge broker  وكذلك حاجتيا إلى مراجعة أنماط عبلقاتيا مع مؤسسات ،
المجتمع بوجو عام ومؤسسات القطاع الخاص عمى وجو الخصوص لتحقيق متطمبات 

والجامعة الريادية  open-minded universityعقمية المنفتحة الجامعة ذات ال
entrepreneurial university  (Gassmann et aL, 2010, p. 214) 

وقد حظيت دراسة تأثير تطبيق االبتكار المفتوح عمى االرتباطات بين الجامعة 
 ,.Manville, et.,al)والصناعة باىتمام متزايد في بحوث كل من التربية والصناعة.  

2019, p.843) (Buganza, & Verganti, 2009, p. 311) 
أنو إلى أن أىم ما يميز االبتكار المفتوح  Fabrizio (2006)وأشارت دراسة 

يسعى إلى تغيير النظرة إلى المؤسسات الصناعية باعتبارىا الفاعل الوحيد في تحقيق 
لفاعمين اآلخرين المؤثرين في االبتكار، وأن المعرفة التي تنتجيا الجامعات تتكامل مع ا

لذا ينبغي عمى الشركات استثمار المعرفة التي تعزيز االبتكار عمى المستوى الوطني؛ 
تقدميا البحوث الجامعية في تطوير خبرتيا البحثية الداخمية وبناء شبكات تعاونية مع 

 (Fabrizio, 2006, p. 159)العمماء والباحثين. 
التغمب عمى القيود المرتبطة بحقوق الممكية وفي سياق دراستيما عن كيفية 

والتي  property rights and scientific publicationsالفكرية والنشر العممي  
قد تقف عائقا أمام تحقيق التعاون المرغوب فيو بين الجامعة والمؤسسات الصناعية أكد 

Perkmannand &Walsh (2007)  عمى وجود طرق متنوعة يمكن أن تفيد بيا 
وتقديم  research partnershipsالجامعة الصناعة واالقتصاد مثل: الشراكات البحثية 

 academic، وريادة األعمال األكاديمية  research services الخدمات البحثية
entrepreneurships ونقل الموارد البشرية ،human resource transfer  
 ,informal interactions   .(perkmannand &Walshوالعبلقات غير الرسمية 

2007, p. 264)   
كذلك ركزت األدبيات السابقة المرتبطة باالبتكار في الجامعات اآلسيوية عمى 
بعض أبعاد االبتكار المفتوح بيدف تطوير القدرات الريادية ليذه الجامعات من خبلل 

 ,Abdul Razak) التعاون بين الجامعة وقطاع الصناعة، ونقل المعرفة وتسويقيا. 
et., al., 2014, p.262)  

 -عمى سبيل المثال-وفي العقد الماضي طبقت الجامعات في شرق آسيا 
عمميات نقل المعرفة بشكل أكثر جدية وخصوصا عندما تم تخفيض التمويل الحكومي 
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لمتعميم العالي، وتنوعت مصادر التمويل الخاصة عبر تعاون ىذه الجامعات مع الصناعة 
ارية في مشاريع األبحاث والتطوير ونقل المعرفة لتعزيز التنافسية العالمية. والقطاعات التج
 )292، ص9142(محمود؛ أحمد، 

أن تطبيق االبتكار المفتوح يقدم  Melese et al. (2009)كما أشارت دراسة 
حبل جذريا لمشكمة قائمة حاليا وىي أن معظم التعاون البحثي بين الجامعات وقطاع 

منطمق "االنتيازية" ألن ىذه األنشطة التعاونية تعتمد في الغالب عمى  الصناعة يحدث من
العبلقات الشخصية بين الباحثين وأصحاب المصانع. كما أن محاولة البناء عمى ىذه 
العبلقات وتوسيع نطاقيا ال تنجح في كثير من األحيان، وىذا يؤثر سمبيا عمى سعي كل 

 melese)ات البحثية وتوسيع التعاون العممي. من الجامعات والشركات إلى تعزيز العبلق
et al., 2009, p. 503) 

عمى سبيل  –وانعكاسا لتطبيق االبتكار المفتوح تخصص الجامعات البريطانية 
أكاديمي في مؤسسات  1111موارد كبيرة لتيسير التفاعل مع الصناعة، ويوجد  -المثال

التي تيدف إلى تمبية احتياجات  التعميم الجامعي بالمممكة المتحدة يديرون األنشطة
الشركات والمنظمات األخرى. ويعد توفير الخريجين مرتفعي الميارات أحد الفوائد الميمة 

 ,Manville)واألكثر قيمة لمبحوث األكاديمية ذات الصمة بالمؤسسات الصناعية.  
et.,al., 2019, p.843 ) 

التحديات التي تواجو وعمى اعتبار أن عممية نقل المعرفة تمثل إحدى أىم   
) إلى أىمية 914، ص 9148المجتمعات والمؤسسات واألفراد، فقد أشارت دراسة غنيم ( 

الدور المحوري الذي يمكن أن تضطمع بو الجامعات المصرية بوصفيا واحدة من أىم 
المؤسسات االجتماعية والتربوية القادرة عمى تنمية قدرات األفراد في مواجية المتغيرات، 

ستحدثات التقنية، وما يتبعيا من تحديات، وخاصة بعدما أصبحت عممية نقل وتوطين والم
المعرفة إحدى أىم اآلليات التي تحدد قدرة الجامعة عمى تحقيق المزايا التنافسية محمًيا 
قميمًيا ودولًيا، كما أن ىذه الجامعات مطالبة بتسييل نقل نتائج البحوث، والممارسة  وا 

   الفعمية لنتائجيا. 
فإن الفجوة ال تزال  (Manville, et.,al., 2019, p.245)لدراسة ووفقا 

قائمة فيما يتعمق بتحميل ودراسة دور الجامعات في نقل وتبادل المعرفة تحت مظمة 
 االبتكار المفتوح. 

مما سبق يتضح أنو ال تزال بعض الجوانب الميمة بحاجة لمدراسة واالىتمام من 
البتكار المفتوح؛ ومن بينيا الدور الميم الذي يمكن أن تقوم بو قبل الباحثين في موضوع ا

الجامعات المصرية تحت مظمة االبتكار المفتوح في التعاون مع المؤسسات الصناعية في 
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نقل وتبادل المعرفة، وكذلك المتطمبات التي تحفز مشاركة الجامعات في عممية نقل 
المفتوح، وىذا ما تسعى الدراسة الحالية المعرفة عمى النحو المطموب في سياق االبتكار 

 إلى تحقيقو.  
 :مشكمة الدراسة

-universityُيستخدم مصطمح "نقل المعرفة بين الجامعة والصناعة " 
industry knowledge transfer  لئلشارة إلى مجموعة واسعة من التفاعبلت وعمى

المعرفة والتكنولوجيا  مختمف المستويات، ويتضمن صيًغا مختمفًة تيدف إلى نقل وتبادل
بين الجامعات والشركات، ومن أمثمة ىذه الصيغ: إنشاء شركات ناشئة تعمل عمى 

-the creation of startالتسويق التجاري لبراءات االختراع التي تسجميا الجامعات 
up firms engaged in the commercial exploitation of university 

inventions نجاز البحوث ا  theلتعاونية بين الشركات والمؤسسات األكاديمية وا 
performance of collaborative research between firms and 

academic institutions  جراء بحوث واستشارات أكاديمية بتكميف من قطاع وا 
 contract research and academic consultingالصناعة 

commissioned by industry ق حقوق الممكية الفكرية من قبل وتطوير وتسوي
 the development and commercialization of intellectualالجامعات 

property rights on the part of universities ىذا فضبل عن أنشطة أخرى .
مثل التعاون في مجال الدراسات العميا والتدريب المتقدم لمنسوبي الشركات وتبادل 

 ( Rossi, 2010, p.155)ت والجامعات.  الباحثين بين الشركا
ويسيم تطبيق االبتكار المفتوح في إرساء الوظائف االقتصادية واالجتماعية 
لمجامعات من خبلل تحسين الميارات البلزمة لمتوظيف لدى الخريجين، وبناء عبلقات 

نتاج المعرفة العممية. (  ,Cohen et al., 2002عمل حقيقية بين المنظمات، وا 
p.1351 كذلك يترتب عمى تطبيقو تسجيل عدد متزايد من براءات االختراع وزيادة (

) وتنامي Thursby, et al., 2001,p. 62إيرادات الجامعات من منح التراخيص. (
) وتزايد Shane, 2005,p. 37عدد الباحثين المنخرطين في ريادة األعمال األكاديمية. (

) Hall, 2004, p. 22رد الجامعات. (إسيامات المؤسسات الصناعية في دخل أو موا
 ) Siegel, et al., 2003, p.41ونمو مكاتب نقل التكنولوجيا والحدائق التكنولوجية. (

ويشير تحميل األدبيات السابقة إلى إجراء عديد من الدراسات األجنبية عن 
 ,Manville)االبتكار المفتوح وتبادل نقل المعارف بين الجامعات والمؤسسات الصناعية 

et.,al., 2019, p.843 ) )De Wit, et al., 2007, p.16); (Savino et al., 
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2015, p.56) وكذلك تزايد البحوث التي تدرس الطبيعة متعددة األوجو لمروابط بين (
) وحددت ىذه الدراسات قنوات Agrawal, 2001,p. 291الجامعات والصناعة. (

ات والمعارف وغيرىا من الموارد التي يتم وآليات متنوعة يتم من خبلليا تبادل المعموم
). Zahra & George, 2002,p. 197تبادليا أو إعادة إنتاجيا بين ىذين الطرفين. (

-Padilla);(Perkmann & Walsh 2007,p.273) كما حممت دراسات أخرى مثل
Meléndez& Garrido-Moreno, 2012,p. 417)  العوامل الرئيسة التي تؤثر

احثين في نقل أو تبادل المعارف بما في ذلك الخمفية الشخصية والمينية عمى مشاركة الب
 والسياق المؤسسي.

أما بالنسبة لمجامعات المصرية فإن المتأمل في شأنيا يجد أنيا لم تعد قادرة 
احتياجات عمى الوفاء بكل ما ُيتوقع منيا من أدوار تتواكب مع التغيرات المتبلحقة في 

ناعية والتنموية؛ إذ يشيد الوضع الراىن لمجامعات المصرية متطمبات المؤسسات الصو 
العديد من المشكبلت ذات الصمة بضعف قدرتيا عمى إنتاج ونقل المعرفة التي تحتاجيا 
المؤسسات الصناعية، ويمكن تحديد ىذه المشكبلت في ضوء ما أسفرت عنو نتائج 

 الدراسات السابقة كما يمي:
 ي بالجامعات المصرية يختص بوظيفة خدمة عمى الرغم من وجود ىيكل تنظيم

المجتمع، فإنو يوجد قصور ممحوظ في ىذه الوظيفة وتحتل مصر مستوى متدني فيما 
يتعمق بالتعاون مع الشركات واستيعاب التكنولوجيا المرتبطة بعمميا. (محمود؛ أحمد، 

 )221 -298، ص ص 9142
 مي واالبتكار لعدم وجود إطار ال تؤدي الجامعات دورا ذا معنى في عممية البحث العم

عام التخاذ مبادرات مشتركة في البحث والتنمية واالبتكار بين الجامعات والمؤسسات 
األخرى، وضعف االرتباط بين مؤسسات البحث العممي والمؤسسات اإلنتاجية 

 )44، ص 9148والخدمية. (محمود، 
 كافية من قبل الجامعة قصور في نشر المعرفة وتوزيعيا، وذلك لقمة تشجيع الجيود ال

لتشجيع العاممين عمى تبادل المعرفة بينيم والنقص في دعم جيود البحث العممي 
الذي يقوم بو العاممون لنشر المعرفة، ويرجع ذلك إلى قصور في البرمجيات وضعف 

 )22، ص 9141االتصال بين العاممين لدييا. (محمد، 
 مثل في عزوف معظم األكاديميين تواجو مؤسسات التعميم الجامعي مشكمة كبيرة تت

عن مشاركة المعرفة، وىذا اتجاه يكاد يكون شائعا بين األكاديميين دون استثناء، 
حيث يسعون إلى االستقبلل عن اآلخرين بشكل مستمر والعمل بشكل فردي، وتتزايد 
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ىذه الرغبة عندما يمتمكون معارف متخصصة وفريدة ونادرة غير موجودة عند 
 )2، ص9142؛ عمي، (شرفزمبلئيم. 

  كثير من المشاريع اإلنتاجية والصناعية في المجتمع المصري تعتمد عمى خبرة
الخارج أكثر من اعتمادىا عمى المؤسسات العممية في الداخل، وحجتيا في ذلك أن 

ضعف الجامعات المصرية ليس لدييا ما تقدمو في ىذه المجاالت، ىذا فضبل عن 
موارد المعرفية المتاحة وضعف مشاركتيا في النشاط قدرة الجامعة عمى استغبلل ال

 ) 442، ص 9142(محمد،  االقتصادي.
  التركيز عمى نقل المعرفة القديمة نقبل مجردا إلى جانب الضعف الشديد في توليد

معارف جديدة وتطوير المعارف القديمة، نظرا لتغميب الطابع الشكمي عمى البحوث 
بحوث والدراسات النظرية دون القيام بالبحوث العممية وتركيز االىتمام عمى ال

 ) 258: ص 9142التطبيقية إال في حدود ضيقة. (العزيزي وآخرون، 
  لم تخط الجامعات المصرية خطوات إيجابية تجاه تسويق خدماتيا البحثية، وعقد

الصفقات مع األفراد والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع لغياب الفكر 
 )41، ص 9142ب سياسة التسعير لمخدمات. (شرف؛ عمي، التسويقي وغيا

  ال يزال خريجو الجامعات المصرية بعيدين عن توظيف المعرفة في أنشطة المجال
االقتصادي، وعن المشاركة بالشكل المطموب في اإلنتاج والتنمية، فضبل عن تدني 

دول الوضع المعرفي لمصر والذي تسبب في إحداث فجوة معرفية بينيا وبين ال
المتقدمة واتسعت ىذه الفجوة المعرفية لتصبح بين مصر وبعض الدول العربية. 

 )229: ص 9142(العزيزي وآخرون، 
عمى الرغم من وتأسيسا عمى كل ما سبق يمكن بمورة مشكمة الدراسة كما يمي:  

م تتضمن محورا فرعيا 9121أن استراتيجية مصر لمتنمية المستدامة لرؤية مصر في عام 
ن "االبتكار والمعرفة والبحث العممي"، وأن من أىم أىدافيا في ىذا المحور "زيادة بعنوا

نسبة الناتج القومي القائم عمى اقتصاد الكفاءة والمعرفة" مما يتطمب من الجامعات 
المصرية ضرورة حشد الطاقات العممية والبحثية والتكنولوجية لدعم التنمية االقتصادية 

ت المصرية ال تزال تواجو العديد من االنتقادات مثل تركيزىا بدرجة والصناعية؛ فإن الجامعا
كبيرة عمى الدور التعميمي، واقتصار دور البحث العممي فييا عمى إنتاج أبحاث تقدم 
ألغراض الترقي الوظيفي، مما انعكس عمى انخفاض قدرتيا وضعف استعدادىا إلنتاج 

تاجية واالقتصادية في المجتمع، وكذلك ونقل المعرفة المطموبة من جانب القطاعات اإلن
ضعف ثقة ىذه القطاعات فييا؛ فقد تركزت البحوث األكاديمية عمى البحوث األساسية، 
وابتعدت عن البحوث االستراتيجية والتطبيقية، والتي تتوجو بصناعات معينة بيدف 

وتبادل االرتقاء بيا وتحسين قدرتيا التنافسية. وقد أدى ذلك إلى قصور عمميات نقل 
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المعرفة بين الجامعات من ناحية، وبين القطاعات االقتصادية والصناعية من ناحية أخرى. 
األمر الذي يتطمب ضرورة اإلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في تحسين نقل المعرفة بين 

 الجامعات المصرية وىذه المؤسسات. 
 وتحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئمة اآلتية:  

كل من الجامعات ا الفمسفة التي يستند إلييا تطبيق االبتكار المفتوح في م .4
 المؤسسات الصناعية؟ و 

 ما اإلطار المفاىيمي لنقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؟  .9
ما أىم انعكاسات تطبيق االبتكار المفتوح عمى نقل المعرفة بين الجامعات  .2

 والمؤسسات الصناعية؟ 
ت البلزمة لئلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في تحسين نقل المعرفة بين ما المتطمبا .1

 الجامعات المصرية والمؤسسات الصناعية؟
 :أىداف الدراسة

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
تحديد الفمسفة التي يستند إلييا تطبيق االبتكار المفتوح في الجامعات والمؤسسات  .4

 .الصناعية
 .ر المفاىيمي لنقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعيةاإلطا وصف .9
تحديد انعكاسات تطبيق االبتكار المفتوح عمى نقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات  .2

 . الصناعية
تقديم المتطمبات البلزمة لئلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في تحسين عممية نقل  .1

 ؤسسات الصناعية. المعرفة بين الجامعات المصرية والم
 :أىمية الدراسة

 تتضح أىمية الدراسة الحالية من خبلل النقاط التالية: 
  تسمطييا الضوء عمى إحدى القضايا الميمة المرتبطة برسالة الجامعة المعاصرة، وىي

نشر ونقل المعرفة التي تنتجيا الجامعات من خبلل أطروحات الماجستير والدكتوراه 
 شروعات البحثية. وغيرىا من البحوث والم

  ،تحفيز الجامعات والمؤسسات المنتجة لممعرفة عمى مزيد من اإلنتاجية واالبتكار
 وتحقيق الوعي بدور المعرفة الميم في تطوير المجتمع وتقدمو. 
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  مساعدة الجيات المسئولة عن التخطيط لتطوير الجامعات المصرية في إيجاد بدائل
ريق المؤسسات الصناعية والتغمب عمى كثير لمشراكة في تمويل ىذه الجامعات عن ط

 من المشكبلت المترتبة عمى محدودية التمويل الحكومي. 
  اإلسيام في تعزيز دور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع والقيام بدورىا المنشود

 في تطويره عمى اعتبار أن جميع أدوارىا ترتبط بالمعرفة إنتاجا ونشرا وتطبيقا.
 تميز بالحداثة واألىمية وىو موضوع االبتكار المفتوح الذي لم يحظ التطرق لموضوع ي

 في األدبيات العربية بنفس األىمية التي حظي بيا في األدبيات األجنبية. 
  اإلسيام في تطوير المؤسسات الصناعية وتحسين قدرتيا عمى استيعاب وتطبيق

 المعرفة التي تقدميا الجامعات المصرية.
  :منيج الدراسة
قا مع طبيعة الدراسة الحالية استخدم الباحث المنيج الوصفي؛ ألنو يواءم اتسا

طبيعة المشكمة ويمقي الضوء عمى كافة جوانبيا عن طريق الوصف والتحميل لمفيومي 
االبتكار المفتوح ونقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، ثم تحميل أىم 

ل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، انعكاسات تطبيق االبتكار المفتوح عمى نق
ومن ثم تحديد متطمبات االبتكار المفتوح في تحسين نقل المعرفة بين الجامعات المصرية 

 والمؤسسات الصناعية. 
  :حدود الدراسة

تقتصر الدراسة عمى تحديد متطمبات اإلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح عمى 
 عات المصرية الحكومية دون غيرىا من الجامعات.تحسين نقل المعرفة لدى الجام

  :مصطمحات الدراسة
 يمكن تحديد مصطمحات الدراسة كما يمي:

  االبتكار المفتوح: تعرفو الدراسة الحالية عمى أنو: نمط لمتكامل بين المؤسسات
الصناعية واإلنتاجية من جية والجامعات من جية أخرى يعكس األىمية المتزايدة 

وضرورة إدارة تدفقاتيا بيدف تحفيز وتعزيز االبتكارات داخميا، وتوسيع  لنقل المعرفة
 نطاق تسويقيا خارجيا. 

 تعرفو الدراسة الحالية عمى أنو: عممية تفاعل مستمر بين موفر المعرفة : نقل المعرفة
(الجامعات) والساعي لمحصول عمييا (المؤسسات الصناعية) بيدف تبادل المعرفة 
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عادة إنت اجيا واستخداميا لتحقيق قيمة مضافة وميزة تنافسية لكل من ودمجيا وا 
 الجامعات والمؤسسات الصناعية.  

  :مخطط الدراسة
 تسير الدراسة وفقا لمخطوات اآلتية: 

وضع اإلطار العام لمدراسة ويتضمن: مقدمة الدراسة ومشكمتيا، أىداف الدراسة  -
 ومخططيا. وأىميتيا، منيج الدراسة وحدودىا، مصطمحات الدراسة

 .تحميل الفمسفة التي يستند إلييا تطبيق االبتكار المفتوح في المؤسسات الصناعية -
 وصف وتحميل اإلطار المفاىيمي لنقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية. -
الكشف عن أىم انعكاسات تطبيق االبتكار المفتوح عمى نقل المعرفة بين الجامعات  -

 .يةوالمؤسسات الصناع
تحديد المتطمبات البلزمة لئلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في تحسين عممية نقل  -

 المعرفة بين الجامعات المصرية والمؤسسات الصناعية.
المحور األول: االبتكار المفتوح (نشأتو، مفيومو، أىميتو، أنماطو، العوامل 

 المؤثرة عميو)  
تكار المفتوح، ومفيومو، وأىميتو، تناقش الدراسة في ىذا المحور نشأة االب

 وأنماطو، والعوامل المؤثرة عميو.
 نشأة االبتكار المفتوح  (1-1)

يمثل االبتكار المفتوح تحوال عن الطريقة التي اعتمدتيا المؤسسات الصناعية 
الكتشاف األفكار الجديدة لفترة طويمة في القرن العشرين فيما يمكن االصطبلح عمى 

ق الذي اعتمد عمى مدخل داخمي لمبحث والتطوير، واستخدم من تسميتو باالبتكار المغم
الممكية الفكرية عائقا أمام دخول المنافسين واستغبلل االبتكارات عمى النحو المطموب من 
خبلل تأكيده عمى قيام المنظمات بغمق أبوابيا من أجل حماية معارفيا التي اكتسبتيا في 

 ) 92، ص 9142ؤاد، الماضي حتى تظل قادرة عمى المنافسة. (ف
ومع مرور الوقت والتغيرات التي طرأت عمى عالمنا المعاصر لم تعد المنظمات 
قادرة عمى غمق أبوابيا أمام ابتكارات اآلخرين والمعرفة الخارجية أو العاممين في مجال 
المعرفة وقد أصبح نموذج االبتكار المغمق يواجو تحديات كثيرة مثل: زيادة رأس المال 
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اري الخاص، وتزايد سرعة وصول المنتجات والخدمات إلى السوق، وتنامي حدة االستثم
 ) 98، ص 9142المنافسة من المنظمات األجنبية بسبب العولمة. (مكي، 

  Henry Chesbroughوقد ظير مصطمح االبتكار المفتوح ألول مرة عمى يد 
الجديدة لئلبداع  م بعنوان "االبتكار المفتوح: الضرورة9112في كتابة المنشور عام 

 وتحقيق الربح من التكنولوجيا" 
Open Innovation: The New Imperative for Creating and 

Profiting from Technology. (Chesbrough, 2003a). 
في كتابو أن الشركات بدأت منذ   Chesbroughوكانت الفكرة التي طرحيا 

ر المغمق إلى نموذج أكثر انفتاحا لبلبتكار أواخر القرن العشرين التحول من نموذج االبتكا
يتضمن التعاون عمى نطاق واسع مع المستفيدين الخارجيين وتسويق األفكار بطرق 

  (Chesbrough, 2003a, p.14) مختمفة ومتنوعة.
الفكرة الجوىرية في االبتكار المفتوح ىي استخدام كل من المسارات الداخمية 

ر لبلبتكار. وقد انتقل عدد متزايد من المنظمات إلى نموذج والمصادر الخارجية إليجاد أفكا
 & Battistellaاالبتكار المفتوح لبلستفادة من أفكار مختمف األفراد والمنظمات. (

Nonino, 2013,p.231); (Chesbrough, 2006b, p.11 ( 
دارات البحث والتطوير بيا وتبنى   وركز نموذج االبتكار المفتوح عمى الشركات وا 

 (Chesbrough, 2003c, 2006)ة نظرىا في كيفية تحقيق االبتكار وتطويره. وجي
من حيث التدفقات الداخمية والخارجية لممعرفة لتسريع االبتكار الداخمي واستيعاب 

      (Chesbrough,2006, p.237)االبتكارات الموجودة في السوق بمجرد إنتاجيا. 
ي تشير إلى التحول في إلى عدد من العوامل الت Chesbroughويشير 

 (Chesbrough, 2003a)الطريقة التي يدار بيا االبتكار وىي أن: 
 .المعرفة المفيدة أصبحت منتشرة عمى نطاق واسع 
 .المنظمات أصبحت ال تستفيد استفادة كاممة من وفرة المعمومات 
 .األفكار التي ال يتم استخداميا تضيع بكل سيولة 
  تعتمد عمى نموذج أعماليا. قيمة فكرة معينة أو تقنية ما 
  المنظمات ينبغي أن تكون نشطة في بيع أو شراء حقوق الممكية الفكرية نتيجة

 المنافسة الشديدة.
وىذا يختمف عن نموذج االبتكار المغمق الذي تقوم فيو الشركة بعمل كل شيء 

يع والتمويل. من تمقاء نفسيا بدءا من توليد األفكار وتطويرىا، واإلنتاج، والتسويق، والتوز 
وىذا يعني أن مشروعات البحث والتطوير المعتمدة عمى االبتكار المغمق يتم تطويرىا 
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باستخدام الموارد والكفاءات الداخمية فقط، وكذلك يتم تسويقيا عبر قنوات التوزيع الخاصة 
 بالشركة فقط.  

ة كما توجد أسباب أخرى أدت إلى تآكل مبادئ االبتكار المغمق، وعجمت بضرور 
) (مكي، 92، ص 9142االنتقال منو إلى النموذج المفتوح لبلبتكار؛ من بينيا: (فؤاد، 

 ) 98، ص 9142
تزايد تنقل العاممين ذوي الخبرة والميارات العالية في العقود الماضية بين الشركات  -

حاممين معيم خبرتيم ومعارفيم لمشركة الجديدة مما يسمح لممعرفة ان تمتد وتنتقل 
 أخرى. إلى شركات

ظيور ىياكل مالية جديدة مثل رأس المال االستثماري الخاص لدعم مشروعات  -
البحوث والتطوير الجديدة وىذا يتيح لمعديد من األفراد والشركات الصغيرة البدء في 

 تنفيذ تمك المشروعات.
 تناقص العمر االفتراضي لمتكنولوجيا وتزايد المنافسة من الشركات األجنبية. -
اسع لممعرفة من مصادر متعددة مثل: الجامعات، والموردين نتشار الو اال  -

المتخصصين، والميندسين الفنيين، والمصممين، والمخترعين، ومسوقي المعرفة مما 
 أدى إلى انتشار المعرفة.

 تزايد سرعة وصول المنتجات والخدمات إلى األسواق.    -
مواجية المنافسة أن إدارات البحث والتطوير الداخمي بالشركات غير قادرة عمى  -

 العالمية.
ظيور الصناعات كثيفة التكنولوجيا، مثل صناعة االلكترونيات وصناعة األدوية  -

والكيماويات التي تعتمد عمى استخدام التكنولوجيا ذات الكفاءة العالية والمتطورة، مما 
يصعب عمى الشركات أن تستثمر في ىذه التكنولوجيا بمفردىا دون تمقي مساعدات 

 .خارجية
ارتفاع تكمفة االستثمار في البحث والتطوير وارتفاع المخاطر المصاحبة ليذا  -

 االستثمار.
ظيور التحالفات االستراتيجية بين الشركات وبعضيا البعض وبين الشركات ومراكز  -

البحوث، حيث بدأت ظاىرة التحالفات االستراتيجية في مجال صناعة الدواء تستدعي 
ينات، كما أنيا تزداد سنويا عمى مدى التسعينات بمعدل االنتباه منذ منتصف الثمان

% في المتوسط، وتنشأ أغمب ىذه التحالفات من أجل أىداف بحثية 98حوالي 
 تطويرية، كما ينشأ بعضيا من أجل أىداف تسويقية بين الشركات.

توافق مواصفات المنتجات الدوائية عمى مستوى عالمي حيث يجري توافق المواصفات  -
ستويات التوافق وفقا لمتقدم العممي والتكنولوجي لمشركات الكبرى، ويرى وتطوير م
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البعض في ىذا االتجاه قدرا من التيديد لممنتجين والدول األقل نموا حيث يمثل ليم 
استعمارا قائما عمى التوافق في المواصفات، حيث من المتوقع ارتقاء المواصفات طبقا 

 لكبرى.الستيعاب وتمكين الشركات العالمية ا
استعانة شركات الدواء الكبرى بوحدات بحثية صغيرة خارجيا إلجراء جزيئات بحثية أو  -

تطويرية محددة بيدف االستفادة القصوى من التنوع والتراكم المعرفي في الوحدات 
 البحثية الخارجية مع استخدام أقل ما يمكن من موارد بشرية ومادية.

ن انعكاسات عمى الدواء (وخصوصا اتفاقية بدء العمل باتفاقيات الجات بما ليا م -
حقوق الممكية الفكرية) والتي تقضي بتطبيق نظام البراءة ليس فقط عمى عممية 
التوصل إلى دواء جديد بل أيضا عمى المنتج الدوائي نفسو وذلك عمى مدى فترة 

 حماية لمبراءة ال تقل عن عشرين عاما.
ذا كانت المنظمات في نموذج االبتكار الم غمق تقوم بتوليد وتطوير وتسويق وا 

أفكارىا بمعزل عن اآلخرين فإن في النموذج الجديد المسمى باالبتكار المفتوح ال تقوم 
المنظمات فقط بتسويق أفكارىا ولكنيا تتبنى االبتكارات الموجودة لدى اآلخرين وتبحث عن 

. كما (Chesbrough, 2003b, p.37) طرق لنشر أفكارىا الداخمية خارج أسوارىا
 open عمى أنيا نظام مفتوح. R&Dيتعامل ىذا النموذج مع إدارات البحث والتطوير

system  (Padilla-Meléndez, A& Garrido-Moreno, 2012, p. 418)  
ويستند االبتكار المفتوح إلى عدة أسس توجو كافة الممارسات المرتبطة بو من  

 )92، ص 9142بينيا: (فؤاد، 
 لكل الكفاءات والموارد البشرية المبدعة، وحاجتيا الدائمة إلى  عدم امتبلك المؤسسة

 االستعانة بمعارف المصادر الخارجية.
  ضرورة فتح حدود المؤسسات الصناعية لبلستفادة من المعارف والتكنولوجيا

 الخارجية.
 .من المرجح أن يمنح البحث والتطوير الخارجي قيمة أكبر لممؤسسة 
 لبحث من طرف المؤسسة حتى يتمكن من إفادتيا ليس من الضروري أن يكون ا

 وتحقيق الربح ليا.
  ال يتطمب الفوز بالمنافسة أن تأتي بأفضل األفكار عن طريق الموارد التي تممكيا

 ولكن يتطمب أفضل استخدام لبلبتكار الداخمي والخارجي.
  .األفكار الداخمية والخارجية معا ليما أىمية كبيرة بالنسبة لممؤسسة 
 ن المؤسسة االستفادة من حقوق الممكية الفكرية لدييا عن طريق بيعيا، كما بإمكا

 يمكن ليا حيازة حقوق ممكية من الغير عند الحاجة عن طريق شرائيا.
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وعمى الرغم من حداثة االبتكار المفتوح كمجال بحثي فإنو يحظى باىتمام كبير 
م في 9141فتوح عام في األدبيات السابقة فقد تم نشر عدد خاص عن االبتكار الم

 the International Journal of Technologyالمجمة الدولية إلدارة التكنولوجيا 
Management   كما تم نشر أعداد خاصة بو في مجمة إدارة البحث والتطويرR&D 
Management  م صدر 9145م. كما أنو مع بداية عام 9141، 9112، 9112أعوام

 Journalعنوانيا مسمى االبتكار المفتوح وىي مجمة   العدد األول من مجمة تحمل في
of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity  

ومن الشواىد األخرى عمى تزايد اىتمام األدبيات بدراسة االبتكار المفتوح ىو عدد 
 (2003a)لكتاب   Google Scholarاالستشيادات المرجعية في "جوجل سكولر" 

Chesbrough   م إلى 9141استشياد مرجعي في يوليو  4811الذي ارتفع من عدد
 (Portilla, 2015, p.1035)م. 9145في أبريل  2211

وبسبب ىذا االىتمام البحثي بدراسة االبتكار المفتوح في مجاالت بحثية متنوعة 
وكذلك االىتمام بتفسير وتطبيق ىذا المفيوم عمى نحو واسع؛ فميس مستغربا أن توجد 

 جيات نظر متباينة في دراسة ىذا المفيوم. وىذا ما تناقشو الدراسة في عنصرىا التالي. و 
 ) مفيوم االبتكار المفتوح 9 -4(

أشارت األدبيات السابقة إلى تعريفات متعددة لبلبتكار المفتوح، ويرجع ىذا التعدد 
نظر إلى إلى اختبلف المداخل التي تبنتيا الباحثون في النظر إلى المفيوم، فمنيم من 
 & Trott)المفيوم عمى أنو إعادة صياغة لممفاىيم السابقة المرتبطة بمفيوم إدارة االبتكار

Hartmann, 2009, p. 716)   وتبنوا بشكل تدريجي استخدام المفيوم السابق إلدارة
  (Portilla, 2015, p. 1035)االبتكار في دراسة االبتكار المفتوح. 

تكار المفتوح بداللة المكاسب التي تعود عمى ومنيم من نظر إلى مفيوم االب
الذي  Chesbrough & Bogers (2014, p.9)تعريف المنظمات من تطبيقو مثل 

يؤكد بشكل متزايد عمى "أن الميزة الرئيسة لبلبتكار المفتوح ىي قدرة المنظمة عمى إدارة 
نموذجية إلجراء  تدفقات المعرفة". كما أشار آخرون إلى ان االبتكار المفتوح يعد "فكرة

   (Bogers, 2011, p. 97)البحوث وتسويق االبتكارات الجديدة". 
في حين تناول آخرون المفيوم من منظور أنو عممية تتطمب من المنظمة القيام 

اإلجراءات مثل تعريفو بأنو "عممية فتح حدود المنظمة لتقاسم وتبادل بمجموعة من 
 .Chesbrough (2003a, p) وتعريف 29، ص 9142المعرفة والمعمومات". (مكي، 

xxiv)  بأنو "عممية تفترض أن المؤسسات يمكنيا وينبغي عمييا استخدام األفكار الخارجية
وكذلك جنبا إلى جنب مع أفكارىا الداخمية إذا كانت تتطمع إلى تطوير تكنولوجياتيا". 
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االبتكار وكذلك تعريفو بأنو يتضمن "استخدام المعرفة الخارجية لتحسين وتسريع عممية 
، 9142بيع المعرفة المتولدة داخميا لمخارج وزيادة اإليرادات من االبتكار الداخمي". (مكي، 

 ). 22ص 
دارة  ويوجد باحثون آخرون ركزوا عمى الربط بين مفيومي االبتكار المفتوح وا 

ح الذي يعد واحدا من رواد مدخل االبتكار المفتو  Fabrizio (2006)المعرفة مثل تعريف 
عمى أنو" التدفقات الداخمية والخارجية لممعرفة بيدف تسريع االبتكار الداخمي لممؤسسات 

 (Fabrizio 2006, p. 134)ودعم تسويق االستخدام الخارجي لبلبتكار عمى التوازي". 
" استخدام المعرفة الداخمية والخارجية  (Chesbrough, 2007, p. 15)وتعريف 

 ي وتعزيز االبتكار الخارجي".  بيدف تسريع االبتكار الداخم
ولم تغفل تعريفات االبتكار المفتوح عن الطبيعة التعاونية والشبكية لمعبلقات بين 

عمى أنو "عممية تتفاعل من خبلليا  المؤسسات تحت مظمة ىذا المفيوم مثل تعريفو
 ,.Abdul Razak, et., al)مختمف الجيات المعنية في مراحل مختمفة من االبتكار". 

2014, p.261)   وتعريف (Huggins, et. al, 2019, p.11)  عمى أنو "مفيوم
تمت صياغتو لوصف الطبيعة الشبكية آلليات االبتكار" الذي عمى ضوئو بدأت تطبيقات 
االبتكار المفتوح في توجيو االنتباه وتقديم رؤى ميمة حول دور الشبكات في تيسير 

عمى أنو  (Manville, et.,al., 2019, p.848)وتعريف  انفتاح عمميات االبتكار. 
"مدخل لمبحث يؤكد عمى التعاون واالستفادة من الخبرات الخارجية وتقاسم المكاسب 

 والمخاطر".
عمى ضوء التعريفات السابقة يمكن تحديد المفيوم اإلجرائي لبلبتكار المفتوح في 

إلنتاجية من جية الدراسة الحالية عمى أنو: نمط لمتكامل بين المؤسسات الصناعية وا
والجامعات من جية أخرى يعكس األىمية المتزايدة لنقل المعرفة وضرورة إدارة تدفقاتيا 

 بيدف تحفيز وتعزيز االبتكارات داخميا، وتوسيع نطاق تسويقيا خارجيا. 
من التعريفات السابقة يتضح أن مفيوم االبتكار المفتوح يمثل خروجا جذريا عن 

ق ويؤكد عمى فكرة وجود كثير من الناس خارج منظمتك يتمتعون النموذج التقميدي المغم
بقدر كبير من الذكاء لذا ينبغي عميك استخدام االبتكار المفتوح لبلستفادة من خبراتيم؛ لذا 
 فيو يستمزم انفتاح عممية االبتكار لتسييل التدفق في اتجاىي المعرفة الصادرة والواردة. 

ىو ظاىرة أصبحت ذات أىمية متزايدة بالنسبة كما يتضح كذلك أن فتح االبتكار 
لكبل من الممارسة والنظرية خبلل السنوات القميمة الماضية؛ بسبب تزايد تكاليف التطوير 



م 9142لسنة  أكتوبر) الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: (  
 

 -285- 

وندرة الموارد وىذه الظاىرة جذبت كثيرا من الباحثين والممارسين لبلبتكار؛ حيث إن 
 الخارجية.  االبتكار المفتوح يمكن المنظمة من التحرك المرن في البيئة

وتجدر اإلشارة إلى أن تمكين المنظمة من التحرك المرن في البيئة الخارجية 
ليست الميزة الوحيدة التي تعود عمى المنظمات نتيجة تطبيق االبتكار المفتوح حيث توجد 
عديد من الفوائد األخرى وىذا ما سيتم مناقشتو وتوضيحو في العنصر التالي من الدراسة 

 الحالية.  
 أىمية االبتكار المفتوح  )2 -4(

يحقق استخدام االبتكار المفتوح لممؤسسات الصناعية واإلنتاجية عددا من 
الفوائد من بينيا: تقميل الوقت الذي تحتاجو لتسويق المنتجات، وسرعة الوصول إلى 
المعرفة الخارجية، وخفض تكمفة االبتكار، وتقديم منتجات وخدمات تستجيب لحاجة 

يف االقتصادي لممعرفة والتكنولوجيا، وتحسين الصورة الذىنية لممؤسسة. العمبلء، والتوظ
(Padilla-Meléndez, A& Garrido-Moreno, 2012, p. 419) 

ففي ظل االبتكار المفتوح تصبح حدود المؤسسة قابمة لمنفاذ مما يسمح بالتكيف 
، والمعاىد والمراكز والتكامل مع األطراف الخارجية ممثمة في العمبلء، والموردين، والشركاء

البحثية، والجامعات والمنافسين. لذا أصبح ىذا النموذج من أكثر النماذج التي تحظى 
باالىتمام من طرف مجالس إدارة المؤسسات وكذلك المدارس المتخصصة في مجال إدارة 
األعمال. وأصبحت المؤسسات عمى مستوى العالم تعي بأىمية وضرورة تطوير شبكات 

مختمف األطراف الخارجية التي تمكنيا من اكتساب معارف جديدة تسيم في التعاون مع 
تطوير منتجات جديدة كما تمكن ىي بدورىا تمك األطراف من استغبلل ما لدييا من أفكار 

 ) 92، ص9142ومعارف يمكن أن تفيدىم، وتحقق ليا أرباحا إضافية. (فؤاد، 
بلثة مبررات أساسية: وتطبق المؤسسات االبتكار المفتوح اعتمادا عمى ث

(Abdul Razak, et., al., 2014, p.261)  
 .تحقيق النفع لممنظمات التي تسعى لمحصول عمى ميزة تنافسية 
 .ال يمكن لممنظمات االعتماد كميا عمى البحوث الخاصة بيا 
 .تحقيق مزايا اقتصادية ترتبط بتخفيض التكمفة وتسويق المنتجات 

األفكار واالختراعات ال يمكن أن تحقق قيمة  ويؤكد االبتكار المفتوح عمى أن
ذا كان الحفاظ عمى سرية  لممؤسسة ما لم يتم تحويميا إلى منتجات وخدمات حقيقية. وا 
األفكار أمرا ميما، فإن األىم من ذلك ىو القدرة عمى استغبلل تمك األفكار، ومن خبلل 

ينبغي عمى إدارات البحث االبتكار المفتوح يتم نشر المعرفة المفيدة عمى نطاق واسع، و 
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والتطوير في المؤسسات الصناعية ميما كانت قدرتيا وتفوقيا أن تحدد مصادر المعرفة 
الخارجية وطرق االتصال بيا واالستفادة منيا باعتبارىا مؤشرا ضروريا عمى االبتكار. 

(Chesbrough, 2006, p. 3)  كما يساعد االبتكار المفتوح عمى استفادة المنظمة
فكار الخارجية دون القيام باستثمارات كبيرة في البحوث طويمة األجل. من األ

)Markman, 2016, p.27( 
كذلك فإن االبتكار المفتوح يختمف عن االبتكار المغمق في أنو يجعل الحدود بين 
المنظمة والبيئة المحيطة بيا أكثر انفتاحا عن طريق تحويل حدود المنظمة الصمبة التي 

االبتكار المغمق إلى غشاء شبو منفذ؛ يسمح لؤلفكار والمعارف أن تنتقل كانت في نموذج 
 )     92، ص 9142بحرية داخل المنظمة إلى الخارج والعكس.    (فؤاد، 

لذا يمعب االبتكار المفتوح دورا ميما في توليد االبتكارات ويوضح كيف تقوم 
بحث والتطوير. كما أن األفكار المنظمات باالبتكار بالتعاون مع منظمات أخرى أو وحدات ال

التي تبنتيا الشركات الكبيرة يمكن أن تستفيد منيا عديد من القطاعات مثل المؤسسات 
األكاديمية والمنظمات البحثية، كما أن مفيوم االبتكار المفتوح ال يقتصر فقط عمى 

ءات االستعانة بمصادر خارجية ألنشطة البحث والتطوير ولكنو أيضا يقوم بدمج الكفا
الداخمية والخارجية فيشمل كل من المعرفة الصادرة والواردة معا باإلضافة إلى التعاون مع 

 (Buganza and Verganti, 2009, p.308)العديد من الجيات الفاعمة. 
ويؤثر االبتكار المفتوح تأثيرا ممموسا عمى أداء االبتكار في المؤسسات من خبلل 

 )   11، ص 9142ؤاد، تحقيق العديد من المزايا مثل: (ف
 .توافر عدة مصادر لمحصول عمى األفكار والمعارف 
 .استدامة عمميات االبتكار في المؤسسة وزيادة الفرص 
  تعزيز حماية حقوق الممكية الفكرية (وىو ما قد يبدو مناقضا لطبيعة ىذا النوع من

ا االبتكار، غير أن االنفتاح يفرض الحرص وااللتزام من طرف كل جية في ىذ
 الخصوص).

 .التقاسم واالشتراك في تحمل المخاطر 
 .القدرة عمى زيادة براءات االختراع الممتمكة 
 .إبقاء المؤسسة عمى وعي واطبلع بالمستجدات البحثية ورفع الكفاءات البحثية لدييا 
  تعزيز ثقافة االبتكار داخل المؤسسة وخمق روح المبادرة والتحفيز الذاتي لدى الموارد

 البشرية.
 لتأثير اإليجابي عمى سمعة وصورة المؤسسة.ا 
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 .تحسين عمميات االبداع والذكاء االستراتيجي 
 .اكتشاف وتطوير نماذج عمل جديدة واستغبلل الفرص 

ُيستخدم االبتكار المفتوح اقتصاديا من قبل الشركات لتعزيز القيمة االقتصادية لذا 
والتطوير في عالم يكتظ الكامنة في األفكار المتنوعة، وتطوير مشروعات البحث 

بالمعمومات الوفيرة مع الحرص عمى تحسين وتطوير أسس الممكية الفكرية. 
)Lichtenthaler, 2011, p. 81.(  

اإلشارة إلى أن أنماط االبتكار المفتوح شديدة الحساسية لمسياق وتجدر 
ويمكن أن والمتغيرات الطارئة وىذا أمر غير مستغرب ألن طبيعة وأنماط االبتكار نسبية 

تختمف اختبلفا عميقا حسب االستراتيجية والمؤسسة والقطاع الذي تنتمي إليو. 
(Portilla, 2015, p.1035) .وتحاول الدراسة تحميل ىذه األنماط في عنصرىا التالي  

 ) أنماط االبتكار المفتوح 1 -4(
 ,Chesbrough, 2003a)ويتضمن االبتكار المفتوح نمطين رئيسين: 

2006b)  
 ار المفتوح الوارد: االبتك"inbound" open innovation  

دارة طرق لجمب المعرفة المرتبطة بالقدرات  وفيو تسعى المؤسسة إلى تأسيس وا 
العممية والتكنولوجية الموجودة لدى المؤسسات األخرى والتي تساعد عمى تحسين أدائيا 

 االبتكاري. 
راف خارجية سواء منظمات ويقتضي االبتكار المفتوح الوارد إقامة عبلقات مع أط

أو أفراد بيدف االستفادة من مياراتيم العممية والتقنية لتحسين أداء االبتكار الداخمي. 
ويتم من طرف المؤسسات التي تسعى إلى توسيع قاعدة معارفيا باستخدام أفكار 

المراكز والمعاىد  -الجامعات -الموردين -ومعمومات المصادر الخارجية مثل (العمبلء
المنافسين). وذلك من خبلل: تطوير التعاون مع  -المستشارين الخارجيين -حثيةالب

العمبلء، واالعتماد عمى الشبكات غير الرسمية، ومنح البحوث الجامعية، والتعاقد مع 
قامة مسابقات األفكار االبتكارية وأفكار بدء  مقدمي الخدمات الخارجية لمبحث والتطوير، وا 

مى تراخيص الممكية الفكرية، والحصول عمى منح ومكافآت مشاريع جديدة، والحصول ع
 لممبتكرين الفرديين. 
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  :االبتكار المفتوح الصادرoutbound" open innovation  
دارة طرق االستفادة من المعرفة الموجودة لدى المؤسسة أو  ويرتبط بإنشاء وا 

ستغبلل التجاري الشركة تجاريا؛ من خبلل إنشاء عبلقات مع أطراف خارجية بيدف اال
 لؤلفكار والمعارف التكنولوجية الداخمية لممؤسسة لصالح األطراف الخارجية.

وتسعى المؤسسة من خبللو إلى إقامة عبلقات مع المصادر الخارجية لبيع 
واستغبلل التكنولوجيا التي تحتفظ بيا. وتبلءم ىذه العممية المؤسسات التي تسعى إلى 

ق. وتتضمن ىذه الممارسات: أنشطة مشاريع مشتركة مع استغبلل بيع أفكارىا في السو
شركاء خارجيين، ومنح تراخيص الممكيات الفكرية وبيع براءات االختراع، ومنح اليبات 
 لمجيات غير اليادفة لمربح، وانقسام أو انفصال جزء من المؤسسة لتشكيل مؤسسة أخرى.  

 ) العوامل المؤثرة عمى االبتكار المفتوح 5 -4(
تكار المفتوح طفرة في المفاىيم السابقة لبلبتكار، حيث استطاع مفيوم أحدث االب

االبتكار المفتوح تغيير الطريقة التي كان يدار بيا االبتكار، وأصبح السؤال السائد االن ىو 
لى متى سوف يستمر؟ وىل االبتكار  إلى أي مدى سوف يذىب مفيوم االبتكار المفتوح؟ وا 

 رجعة فييا أم أنو ظاىرة وستنتيي؟ لذا فمن الضروري المفتوح نقمة نوعية حقيقية ال
تحميل العوامل المؤثرة عمى مفيوم االبتكار المفتوح. حيث إن بعض المؤسسات تركز عمى 
تبني استراتيجيات أحد أنماط االبتكار المفتوح إما الصادر أو الوارد، بينما تقوم مؤسسات 

وائد التبني المزدوج لنمطي االبتكار أخرى بتبني استراتيجيات كبل النمطين. وتكمن ف
المفتوح في الحد من المخاطر واالستغبلل المضاعف لنتائج المعارف والخبرات. ومما يجب 
مبلحظتو ىو أن نموذج العمل ىو الذي يحدد اإلطار الذي تعمل فيو المؤسسة من حيث 

 )14، ص 9142اختياره لمشاريع ورفضو ألخرى. (فؤاد، 
االبتكار من المصادر الخارجية عمى عقود واضحة وينطوي الحصول عمى 

واتفاقات التراخيص، والتي تمنح فرصا أكبر الكتساب التكنولوجيا. ومع ذلك فإن فعالية 
العقود والتراخيص أو غيرىا من وسائل نقل وتحويل المعرفة، ال يمكن أن تكون فعالة إال 

 بحماية حقوق الممكية الفكرية. باالعتماد عمى عدة عوامل أىميا متانة النظام المتعمق 
وتوجد عدة طرق يمكن اعتمادىا لتطبيق االبتكار المفتوح، ويعتمد ذلك عمى 
مدى دعم نمط وموقع استراتيجية االبتكار المفتوح داخل المؤسسة، فعندما تحتاج 
المؤسسة إلى إدخال أساليب وطرق جديدة لمعمل مع النظم واليياكل القائمة لوظيفة 

تطوير، فمن الضروري القضاء عمى ظاىرة عزوف األفراد عن تقبل األفكار البحوث وال



م 9142لسنة  أكتوبر) الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: (  
 

 -289- 

والمعارف نظرا لكونيا من مصادر خارجية والتي يرونيا غريبة عن المؤسسة، وما ىو إال 
وجو من أوجو مقاومة التغيير باعتبار تطبيق االبتكار المفتوح تغييرا تنظيميا تتبناه 

 )11، ص 9142المؤسسة. (مكي، 
جل وضع االبتكار المفتوح عمى الدرجة المثمى لبلنفتاح، ينبغي عمى ومن أ

المؤسسة اإلجابة عمى عدة أسئمة أىميا: مع من يكون االبتكار المفتوح؟ حول ماذا؟ 
وكيف؟ وذلك إلحداث التوازن بين درجة االتساع والعمق في الشراكة، أي بين التعامل مع 

 ع مجموعة محددة منيم. عدد أكبر من الشركاء أو تركيز التعامل م
وفي ىذا اإلطار، فإن مفتاح نجاح االبتكار المفتوح ليس فقط في إحداث التوازن 
عند فتح حدود المؤسسة لتدفقات األفكار والمعارف ولكن أيضا تعزيز وتطوير الميارات 
 األساسية والتأكد من عدم اختراق ممكيتيا الفكرية من قبل المنافسين. وبالتالي فإن الدور
األساسي لوظيفة البحوث والتطوير داخل المؤسسة ىو تحديد واختيار المعارف الخارجية 
التي تحتاجيا المؤسسة وتطوير ما ينقص ىذه المعارف عمى المستوى الداخمي من جية، 
وبيع المعارف الداخمية التي ال تحتاجيا المؤسسة أو التي ال تممك قدرات وموارد لتطويرىا 

 )22، ص 9142ن جية أخرى. (فؤاد، واالستفادة منيا م
وتجدر اإلشارة إلى أن التوجو نحو تبني االبتكار المفتوح يختمف باختبلف ثقافة 
المؤسسة حيث إن االبتكار المفتوح يدعو إلى التحول من الثقافة الداخمية إلى الثقافة 

كار. المنفتحة عمى كل المصادر الخارجية المتاحة وذلك من أجل تعزيز وتشجيع االبت
والتي تفرض عمييا محددات واعتبارات خاصة عميو مراعاتيا والتعامل معيا بالشكل الذي 
يسمح بزيادة قدرة االستيعاب والتكيف، ومن ثم تحقيق أكبر استفادة من المعارف الخارجية 
المكتسبة. ويمكن لممؤسسات عمى مستوى العالم أن تحقق مستوى جيدا من االبتكار 

تبلف عمى مستوى التعاون الخارجي، غير أن ذلك لن يكون إال باألخذ بالرغم من وجود اخ
بعين االعتبار األمور الخاصة باختيار الشريك المناسب وطبيعة عممية نقل المعرفة. 

 )22، ص 9142(فؤاد، 
وتعد كفاءة نقل وتحويل المعارف داخل وخارج المؤسسة أمرا ضروريا لتطويرىا، 

وبة استيعاب وتقيد ىذه المعارف، أي مدى قدرة ويعتمد ذلك عمى تحديد مدى صع
 المؤسسة عمى االستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتعمم من التعاون والتحالف الخارجي. 

ذا كانت بداية استخدام االبتكار المفتوح في القطاعات التي تستخدم التكنولوجيا  وا 
نخفضة التكنولوجيا مثل: الفائقة فإنو بمرور الوقت انتقل إلى القطاعات متوسطة وم

صناعة اآلالت والتوربينات، واألدوات الطبية، والسمع االستيبلكية السريعة، وصناعة 
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األغذية، واألدوات اليندسية والرياضية. مما يشير إلى كثافة البحوث والتطوير في الفترة 
 )19، ص 9142القادمة في القطاعات التي تستخدم التكنولوجيا المنخفضة. (فؤاد، 

كذلك بدأ االبتكار المفتوح في الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات نظرا لقدرتيا 
الفائقة عمى التواصل والتعاون مع بمدان العالم المختمفة وقدرتيا المالية الكبيرة عمى تمويل 
المشروعات البحثية الجديدة. ولكن في الفترة األخيرة بدأ اتجاه جديد نحو الشركات 

ة الستخدام االبتكار المفتوح لما ليا من مزايا كثيرة مثل: حجميا الصغيرة والمتوسط
الصغير يجعميا جاذبة لؤلسواق، والتركيز عمى شرائح محددة من السوق، والعمل بمبدأ 
تخصص األعمال، والسرعة في اتخاذ القرار؛ مما يجعميا بيئة جاذبة لتطبيقو. (فؤاد، 

 ) 19، ص 9142
بين الجامعات والمؤسسات الصناعية (مفيومو، المحور الثاني: نقل المعرفة 

 أىميتو، صيغو، معوقاتو)
تناقش بعض األدبيات خصائص وتأثيرات نقل المعرفة بين الجامعة والصناعة، 
في حين تيدف أدبيات أخرى إلى تحديد العوامل التي تمكن من تحقيق ذلك. 

)Bercovitz and Feldmann, 2006, p.175 ; Bozeman, 2000, p.629( 
ويوجد عدد قميل من الدراسات التي حاولت االىتمام بالخصائص االقتصادية لممعرفة التي 

 ,Oxleyتدعم مختمف أشكال الحوكمة لمعبلقات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية. (
1997, p. 409 .( 

في معظم  -وقد تزايد حجم ونطاق صيغ نقل المعرفة بين الجامعات والشركات 
زيادة كبيرة في العقدين أو العقود الثبلثة األخيرة، وانعكس ذلك  -متقدمةاالقتصاديات ال

عمى ارتفاع معدل الزيادة الكمية في عدد براءات االختراع التي تقدميا الجامعات المرتبطة 
بدراسات أكاديمية شارك وتعاون في تقديميا باحثون من المؤسسات األكاديمية 

ات الجامعات والصناديق الصناعية المخصصة والصناعية، ومدى تأثيرىا عمى إيراد
الشركات وكذلك الجامعات بحاجة لممعرفة لمنجاح والمحافظة عمى لمبحوث األكاديمية؛ ف

  (Rossi, 2010, p.156)مزاياىا التنافسية.
وُتظير بيانات االتحاد األوروبي اتجاىا نحو زيادة االستعانة بمصادر خارجية 

تطوير في الشركات، كما تسمط البيانات األمريكية الضوء ممثمة في الجامعات لمبحث وال
ويزداد ىذا األمر أىمية بالنسبة لمجامعات التي تحتاج باستمرار إلى عمى اتجاىات مماثمة. 

صقل قدرتيا التنافسية في مجاالت التدريس والبحث واألنشطة المرتبطة بالوظيفة الريادية 
 )Rasmussen et al., 2006; p. 521لمجامعة (
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لتمكين المنظمات من امتبلك عامبل حاسما عمى ضوء ما سبق يعد نقل المعرفة 
ميزة تنافسية، ويساعدىا في االستجابة السريعة لمتغيير الذي يواجييا، وتحقيق النجاح، 

   والتفوق التنافسي.
 مفيوم نقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية) 9-4(

"نقل المعرفة" أصبح واضحا في فترة التسعينات يشير الباحثون إلى أن مصطمح 
من القرن العشرين عمى أنو "عممية يتم فييا نقل نتائج البحوث من قبل الباحثين القائمين 

 process by which researchبيا إلى مطبقي أو مستخدمي ىذه البحوث" 
messages were “pushed” by the producers of research to the 

users of research) .Mitton et al., 2007, p. 730.(  لذا فإن نقل المعرفة
إلى  knowledge holderىي العممية التي تنتقل فييا المعرفة من حامل المعرفة 

من خبلل قنوات االتصال، كما أن الربط بين  knowledge recipientمستمم المعرفة 
باختيار القناة المبلئمة لمنقل إذ خصائص حامل المعرفة والمستمم في نقل المعرفة يبرز 

توجد قنوات متعددة لمنقل منيا: براءات االختراع، واالتصال بالجيات األكاديمية، 
 والتراخيص وغيرىا. 

وال ُيفيم مما سبق أن نقل المعرفة ىو نقل المعمومات، والبيانات فقط، إذ إنو 
سر ويستخدم ىذه ليس نقبًل لجزء مادي معين، بل إن المستمم يجب أن يفيم ويف

المعمومات عمى وفق سياقو الخاص ووفقًا لمعرفتو الخاصة، ومن خبلل ىذه العممية 
، ص 9148تتكون المعرفة الجديدة، عبر تبادل المعرفة، والمعمومات، والبيانات. (غنيم، 

911( 
ويتطمب نقل المعرفة ضرورة االستفادة من أصول المنظمات أو بمعنى آخر 

 social capital“المال االجتماعي في تطوير رأس المال البشري"  االستفادة من "رأس
in the creation of human capital) ”Stringfellow and Shaw, 2009, 

p. 147 .( 
ىذه االستفادة من الموارد التي تكون غالبا غير مستغمة يمكن أن تشكل وعيا 

إلى وجود "قيمة مضافة" و "ميزة  استراتيجيا أكبر برأس المال والموارد البشرية مما يؤدي
 ,.Johnston, et. al) تنافسية" وىذا ىو الدافع األساسي لتبني ثقافة تبادل المعرفة.

2010, p.544)  
تاحة  ومن ناحية أخري فإن نقل المعرفة التنظيمية يمثل " عممية تجميع وا 

نظام المعرفة في المعرفة التي تم إنتاجيا عن طريق األفراد والعمل عمى دمجيا وربطيا ب
 ).  Nonaka & Krogh, 2009, p.641مؤسسات أخرى". (
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إلى أن نقل المعرفة ىو  )Argote& Ingram, 2000, p. 152(ويشير
"عممية تعمم تحدث عندما يستطيع الشخص توظيف المعرفة، والميارات، والقدرات، 

 والخبرات المكتسبة من فترات سابقة في حاالت جديدة". 
مصطمح نقل المعرفة "بأنو  )Sun& Scott, 2005, p. 76(كما ُيعرف 

تحويل األفكار الجديدة والميارات بين الجامعات ومؤسسات البحوث األخرى، وقطاع 
   األعمال والمجتمع العريض لتمكين منتجات مبتكرة جديدة وخدمات من التطوير" .

افظة عمى بنائيا إن نقل المعرفة ال يعني بالضرورة أن المعرفة المنقولة يتم المح
األصمي بل يمكن التصرف فييا حسب المتطمبات التنظيمية، وىي ال تعني بالضرورة أيضا 
نسخ المعرفة األصمية من قبل األفراد والمؤسسات الذين يحصمون عمى المعرفة األصمية، 
وفي حقيقة األمر خبلل عممية نقل المعرفة يتم تعديميا واإلضافة عمييا مع األخذ بعين 

عتبار إدراك حقيقة ميمة وىي أن المعرفة المنقولة تعد امتدادا لممعرفة األصمية.  اال
 )22، ص 9142(الطوالبة، 
ذا كان ُينظر إلى عممية نقل المعرفة سابقا عمى أنيا عممية خطية تقوم فييا و  ا 

الجامعات بإنتاج معارف جديدة ويقوم القطاع الخاص بتسويقيا بعد ذلك. أما بعد تبني 
سات الصناعية لبلبتكار المفتوح فأصبح ُينظر إلى نقل المعرفة عمى أنيا عممية المؤس

أكثر تكامبل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية التي تشتركان معا في إعادة إنتاج 
 ,Nielsen; Cappelen, 2014المعارف الجديدة واستخداميا ألغراض اقتصادية. 

p.383 ) ( عمى إرسال أحد األفراد لممعرفة، وعرضيا إذ أن فكرة نقل المعرفة قائمة
لممستمم، ويقوم ىذا المستمم بامتصاص واستيعاب المعرفة. ومن خبلل ذلك فإن نقل 
المعرفة ىو نقل مزدوج لؤلفكار، ونتائج البحوث، والخبرات، والميارات، بين طرف وآخر 

. (الحافظ، عمى نحو يمكن معو إيجاد أو تكوين معرفة جديدة، واستخدام ىذه المعرفة
 )428، ص 9144

وعمى ضوء ما سبق تعرف الدراسة الحالية مصطمح نقل المعرفة إجرائيا عمى 
أنو: عممية تفاعل مستمر بين موفر المعرفة (الجامعات) والساعي لمحصول عمييا 
عادة إنتاجيا واستخداميا لتحقيق  (المؤسسات الصناعية) بيدف تبادل المعرفة ودمجيا وا 

 زة تنافسية لكل من الجامعات والمؤسسات الصناعية.  قيمة مضافة ومي
 ) طبيعة المعرفة المنقولة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية9 -9(

عمى الرغم من أن المعرفة ميمة لممنظمات بكل أنواعيا، وأنو ينبغي عمى ىذه 
رفة" المنظمات أن تبذل الجيود البلزمة لمحصول عمييا. فإن الفيم النظري لمصطمح "المع
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يمكن أن يختمف تبعا لتنوع وجيات نظر ورؤى المستفيدين في كل من المؤسسات 
الصناعية والجامعات. وىذا يؤدي إلى صعوبة مقارنة البيانات المرتبطة بقيمة المعرفة 
ونقل المعرفة من مختمف الجيات الفاعمة مثل الباحثين األكاديميين وممثمي قطاع 

ولكنيما يتفقان في النظرة  )( Nielsen; Cappelen, 2014, p.383األعمال. 
المصطمح الذي يمكن من الحصول عمى المزايا التنافسية أو االقتصادية لممعرفة عمى أنيا 

).  ولذلك فإن المعرفة ورأس Knockaert et al., 2011, p.783المحافظة عمييا (
 Quinnالمادية (المال الفكري تصبح قدرات أكثر أىمية وقيمة لممنظمة مقارنة باألصول 

et al., 2005, p. 82( 
لفيم طبيعة المعرفة المنقولة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية ينبغي فيم و 

 :Tacitوالمعرفة الضمنية  explicitالفرق بين المعرفة الصريحة أو الظاىرة 
  المعرفة الظاىرة ىي نوع من المعرفة قابمة لمتحصيل والتخزين ويمكن نشرىا

ما ىو معروف بتضمينيا في سياسة المنظمة وىذا يجعل المعرفة وتقاسميا ك
 ( Johnston, et. al., 2010, p.545) الصريحة سيمة النقل والتبادل.

  المعرفة الضمنية ىي معرفة قائمة عمى الخبرة، وتكون مخزنة في أدمغة األفراد وتتسم
سمية(ترتبط بدرجة عالية من الذاتية(غير مقننة) ويكتسبيا الناس بطرق غير ر 

،  know-howبخبرات التعمم)، ليذا فإن المعرفة الضمنية تستند إلى معرفة كيف؟ 
، مما يجعميا أكثر  know-what، ومعرفة ماذا؟   know-whoومعرفة من؟ 

عمى الرغم  (Goldsmith& Eggers,2004, p. 31)تعقيدا في التقنين والنقل 
 Nonaka andكار والميزة التنافسية.   (من أنيا أكثر قيمة في توليد االبداع واالبت

Takeuchi, 1995, p. 17 .( 
ويمكن لؤلفراد نقل كبل من المعرفة الظاىرة والضمنية من خبلل التفاعبلت 
والشبكات إذا كان السياق يسمح ليم بذلك، وتشير البيانات بوضوح أن جميع األطراف 

التواصل المستمر والحوار البناء وممثمي قطاع األعمال والباحثين والطبلب يقدرون قيمة 
 Nonaka, 2007, p. 167)الذي يحققو التعاون بين الجامعات والصناعة. إال أن (

أشار إلى أن مشكمة المعرفة الظاىرة في أنيا ال تؤدي إلى ترسيخ قيم ناجحة لممنظمة 
 .بسبب المعرفة الضمنية المتوارية خمفيا

أننا نستطيع معرفة ما ىو أكثر مما وترجع أىمية نقل المعرفة الضمنية إلى "
وىذا تحدي كبير يواجو ”. we can know more than we can tell“يقال لنا" 

 المنظمات وال سيما عند محاولة تضمين المعرفة الضمنية في اليياكل التنظيمية الرئيسة.
(Johnston, et. al., 2010, p. 551) 
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 .Nonaka and Takeuchi, 1995, p(ولمتغمب عمى ىذا التحدي اقترح 
يؤكد عمى أن المعرفة  Knowledge Spiralُيعرف باسم حمزون المعرفة ) نموذجا 41

الضمنية ينبغي أن تحول، وحدد النموذج أربع عمميات معقدة لتحويل المعرفة كما ىو 
 ) وىي: 4موضح في الشكل رقم (

 
 ) عمميات تحويل المعرفة4شكل (

  التجانسsocialization إلى ضمنية): وتحدث عندما يتم تبادل المعرفة  (ضمنية
 الضمنية أثناء عممية النقل مثل النماذج العقمية المشتركة، والميارات التقنية.

  التجسيد أو اإلبرازExternalization  (ضمنية إلى ظاىرة) وتحدث عندما تصبح
مستوى  المعرفة الضمنية ظاىرة، وبيا تصبح المعرفة الفردية متاحة بشكل أكبر عمى

 المنظمة، وىذه العممية ىي العممية األكثر أىمية إلنتاج المعرفة. 
  الجمعCombination  (ظاىرة إلى ظاىرة) وفييا يتم تجميع العناصر الحالية

لممعرفة إليجاد معرفة ظاىرة جديدة ومن أمثمتيا الوثائق واالجتماعات والمكالمات 
 الياتفية. 

  الدمج أو التذويتInternalization  (ظاىرة إلى ضمنية) وتعني أن المعرفة القادمة
 أو الجديدة دمجت وتكاممت مع قاعدة معرفة الفرد. 

كما أشارت البحوث إلى الطبيعة متعددة األوجو لتقاسم ونقل المعارف في 
مجتمعات الممارسة وعبر الحدود التنظيمية. ويشبييا البعض بن "فطيرة البيتزا" التي يوافق 

ا شيء جيد، ولكن صناعتيا تتضمن أكثر بكثير من مجرد قائمة من الجميع عمى أني
المكونات معا. لذا فإن تقاسم المعرفة الجديدة بين المؤسسات أكثر تعقيدا مما قد يظير 

 (Johnston, et. al., 2010, p. 544) عميو في البداية.
تعتمد فعالية نقل المعرفة عمى  ,p.6319111 (Bozeman ,(وبالنسبة لننن 

 the transferووسيط النقل  the transfer agentخمسة أبعاد: وكيل المعرفة 
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media  وكائن النقلthe transfer object  وبيئة الطمبthe demand 
environment  ومستمم النقلthe transfer recipient  حيث ركزت كثير من

اممين في إدارات األدبيات عمى خصائص وكبلء المعرفة من الباحثين األكاديميين والع
 البحث والتطوير بالشركات.

ومن منظور قطاع األعمال يعد حجم الشركة والقطاع الصناعي ىي العوامل 
 ,.Fontana et alاألساسية المؤثرة عمى نوع ومستوى التفاعل مع الجامعات (

2006,p. 311); Laursen and Salter, 2004; p.1203) (Mohnen and 
Hoareau, 2003, p. 137) فالشركات الكبيرة غالبا ما يكون لدييا موارد احتياطية (

 لبلستثمار في التفاعبلت مع األوساط األكاديمية. 
وعند تحميل أثر طبيعة المعرفة المنقولة عمى التفاعل، لوحظ أن الباحثين في 
بعض المجاالت ينشطون بشكل خاص في نقل المعارف، وأن أنشطة نقل المعرفة تكون 

 & Meyer-Kramer(في مجاالت بحثية معينة. عمى سبيل المثال وجد أكثر كثافة 
Smooch,1998 ,p.841(  أثناء دراستيم لممؤسسات الجامعية في ألمانيا أن األقسام

األكثر توجيا نحو البحوث التطبيقية والتطوير تكون لدييا حصة أكبر من الصناديق 
ين أيضا أن األىمية النسبية لمختمف الصناعية ضمن ميزانيتيا البحثية اإلجمالية. كما تب

 قنوات نقل المعرفة تتفاوت وفقا لمتخصصات العممية والقطاعات الصناعية.
وفي دراسة موسعة لشبكات البحوث الممولة من االتحاد األوروبي وجد 

)(Carayol, 2001, p.17  أن توافق الخطة البحثية لمجامعات مع احتياجات قطاع
 .Carayol, 2003, p)  (في اتجاه نقل المعرفة. كما وجد  الصناعة يعد عامبل ميما

أن اختيار نوع التعاون بين الجامعات والصناعة يعتمد طبيعة العبلقة الثنائية أو 891
 متعددة األطراف والييكل التنظيمي لمعبلقة. 

 ) أىمية نقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية 9-2(
مم والتطوير في جميع المنظمات. ويتفق ىذا مع رأي نقل المعرفة مصدر ميم لمتع

(Quinn et al.’s, 2005, p.89)   الذي يؤكد عمى أن كل األطراف يحققون مكاسب
من خبلل نقل المعرفة؛ حيث يساعد نقل المعرفة في الحصول عمى أفضل استفادة من 

 عية داخل المنظمة.المعرفة الموجودة بالفعل، ويولد ىذا نوعا من الشعور بالممكية والداف
وتوجد العديد من الطرق لوصف ما القيمة األساسية التي تضيفيا الجامعة، مثل 
وصفيا عمى أنيا" مجتمعات لمعمماء يتم فييا البحث والتفكير الناقد ونشر المعرفة" 

Nielsen; Cappelen, 2014, p.378 ) (  فالميمة الرئيسة لمجامعة أنيا " منارة
 لتنوير الفكري.لممعرفة" وىذا ىو ا
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وعمى غرار الجامعات فإن المؤسسات الصناعية ىي األخرى تقودىا برامجيا 
الخاصة في المقام األول عند بحثيا عن شركاء لمتعاون مثل الجامعات، كما أن الشركات 
تكون حريصة عمى استقطاب الخريجين مرتفعي المواىب والقدرات لموصول إلى المعرفة 

 الجامعية المطموبة.
مى الرغم من أن اليدف األساسي ىو تحسين األداء التنظيمي والقدرة وع

التنافسية لممنظمة فتوجد مزايا إضافية ثمينة لمغاية تنتج عن نقل المعرفة وىي الحصول 
عمى المعرفة المباشرة من المستفيدين ويتحقق ذلك عن طريق نقل المعرفة الصريحة من 

يا الدورات التدريبية وكذلك تبادل المعارف خبلل قنوات اتصال رسمية لمتعمم من بين
 ( Manville, et.,al., 2019, p.848)الضمنية بين المستفيدين. 

وتعتمد الميزة التنافسية عمى قدرة المؤسسة الصناعية عمى تعزيز قاعدة المعرفة 
الخاصة بيا وتوظيف ىذه المعرفة في تطوير أو تحسين منتجاتيا، فضبل عن ذلك فإن 

الصناعية تحتاج إلى أن يكون لدييا القدرة عمى إدراك قيمة المعمومات المؤسسات 
والمعارف الجديدة في الوقت المناسب. وفي ىذه المرحمة المبكرة قادت المعرفة إلى بعض 
القضايا المرتبطة بالحصول عمى التمويل من وجية نظر الجامعات. وذلك ألن المؤسسات 

صعوبات في توقع النتائج النيائية لمتعاون مع الصناعية في كثير من الحاالت تواجو 
   ).Knockaert et al., 2011, p. 791(الجامعات 

ويحقق نقل المعرفة فائدة ثبلثية األبعاد تمتمك فييا المؤسسات الصناعية نواتج 
المشروعات، ويستفيد الفريق األكاديمي بالجامعات من تسويق الخبرات والمعارف في دعم 

والبحث، ويحصل الخريجون عمى مكاسب قيمة تتمثل في الحصول عمى وظيفتي التدريس 
 ,Roach & Polkinghorneوظيفة والتطوير الشخصي وتنامي الخبرة في العمل. (

2007, p. 19 .((Manville, et.,al., 2019, p.843 ) 
كما تتكامل عممية إنتاج المعرفة التنظيمية مع السياق وأصول المعرفة في جميع 

منظمة، ووفقا لوجية النظر ىذه فإن التغيرات المحتممة نتيجة نقل المعرفة البد أن أنحاء ال
يتم قياسيا كتغيرات تتم في المعرفة واألداء عمى كل مستويات المنظمة وفي كل األوقات، 

 Argote and(وال تقتصر فقط عمى كل األفراد الذين انخرطوا في عممية تشارك المعرفة 
Ingram, 2000, p.153(.  فالتعاون يعود بالنفع عمى كل من الجامعة والمؤسسات

والتي يكون ليا  networkغالبا ما يؤدي تقاسم المعرفة إلى إنشاء الشبكات و  الصناعية.
تأثير إيجابي يؤدي إلى زيادة تقاسم المعرفة. وىذا بسبب أن أعضاء الشبكة يمكن أن 

 )( Nielsen; Cappelen, 2014, p.386 يستفيدوا من تجارب بعضيم البعض.
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ويمكن االستدالل عمى التغيرات النوعية في طبيعة العبلقة بين الصناعة 
واألوساط األكاديمية من خبلل ظيور ىياكل تنظيمية جديدة من بينيا: مكاتب االتصال 

ومراكز البحوث  academic-industrial liaison officesالصناعية -األكاديمية
 technology licensing offices, industry-universityالصناعية  -الجامعية

research centers  والمشروعات البحثية المشتركةresearch joint ventures 
واالستشارات التكنولوجية  university spin-offsوالشركات الناشئة الجامعية 

technological consultancies )Cohen et al., 2002, p. 17; Link et 
al., 2007, p. 647; Rothaermel and Thursby, 2005, p. 314 وتفيد .(

 )ىذه اليياكل في إنتاج المعرفة وكذلك نقل وتطبيق المعارف الموجودة. 
يمانا بالفوائد المتعددة التي يحققيا نقل المعرفة أصبح الترويج لمبحوث  وا 

في  التعاونية ومراكز البحوث الجامعية والصناعية وتضمين ممثمين عن الصناعة
من وجية نظر السياسة العامة لمممكة المتحدة عمى  -مشروعات البحوث األكاديمية 

 ,.Manville, et.,al)أمرا ضروريا لمنمو االقتصادي والقدرة التنافسية.  -سبيل المثال
2019, p.843 ) 

ومن أبرز الشواىد عمى أىمية نقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية 
ن االبتكار والمعرفة تقع عمى قائمة جدول أعمال القدرة التنافسية لحكومة أن العبلقة بي

 Knowledge Transferالمممكة المتحدة، وال تزال مبادرة شراكة نقل المعرفة 
Partnership (KTP)  حتى اآلن ىي اآللية األساسية لنقل المعرفة من الجامعات إلى

 ( Manville, et.,al., 2019, p.842) .الشركات الصغيرة والمتوسطة
برنامج واسع االنتشار عمى مستوى  KTP وتعد مبادرة شراكة نقل المعرفة

المممكة المتحدة لتشجيع التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة باعتبارىا شكل ممموس 
) وتيدف إلى تيسير نقل KTP Best Practice 2013من أشكال االبتكار المفتوح (
ت والمؤسسات الصناعية عمى تحسين أدائيا التنظيمي من المعرفة، ومساعدة الشركا

خبلل تطبيق المعرفة والتكنولوجيا والميارات الموجودة في المؤسسات األكاديمية. . 
(Manville, et.,al., 2019, p.842 ) 

 Warwick Economicsوبناًء عمى نتائج دراسة بحثية مستقمة من قبل 
and Development (WECD, 2015) مشروع  41111ميم ما يقرب من تم تس

 في المممكة المتحدة.  KTPضمن مبادرة شراكة نقل المعرفة 
م إلى أن الشركات 9141كما يشير التقرير السنوي الصادر لممبادرة عام 

موظفا  151مميون جنيو إسترليني ووظفت  944البريطانية استفادت بأرباح سنوية قدرىا 
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مميون جنيو إسترليني.  912دار جديدا وزادت الصادرات السنوية بمق
)www.KTPonline.org.uk ( 

وتفيد التقارير الحكومية بأن المؤسسات الصناعية التي شاركت في ىذه المبادرة 
حققت أرباحا تبمغ في المتوسط مميون جنيو إسترليني بعد مشاركتيا، ويستفيد شركاء 

كاديمية أيضا من خبلل إنتاج ما ال يقل عن ثبلثة مشروعات بحثية ودراستين المعرفة األ 
 (Manville, et.,al., 2019, p.843)بحثيتين لكل مشروع. 
) لمعاىد البحوث Bonaccorsi & Daraio, 2002, p.22وفي دراسة (

بط إيجابيا العامة اإليطالية تبين أن اإلنتاجية والبحوث التطبيقية واألنشطة االستشارية ترت
  بنقل المعرفة. 

عمى بيانات الجامعات اإليطالية في  (Rossi, 2010, p.151) كما اعتمد
توضيح أن األموال التي يتم دفعيا لمجامعات من قبل الشركات تؤثر إيجابيا عمى عدد 
الدراسات والمنشورات الدولية التي تقدميا الجامعات والتي تنعكس بشكل إيجابي عمى 

 مية.سمعتيا العم
عمى أىمية دور  di Gregorio & Shane, 2003, p. 221)بينما أكد (

نقل المعرفة في قدرة الجامعات عمى التسويق التجاري ألبحاثيا. وقدم 
(Elfenbein,2007, p. 711)  أدلة عمى أن السمعة األكاديمية تؤثر عمى احتمالية

 توقيع اتفاقيات الترخيص. 
ن المستجيبين في الواليات المتحدة األمريكية وأشارت دراسة أخرى شممت عينة م
مرتفعي اإلنتاجية غالبا  star scientistsوالجامعات األوروبية إلى أن العمماء البلمعين 

 ) Liefner, 2003, p.473ما ينخرطون في أنشطة نقل المعرفة وتسويقيا. (
 the Higher Educationكما يقوم مجمس تمويل التعميم العالي البريطاني 

Funding Council for England (HEFCE)  في المممكة المتحدة بإجراء مسح
سنوي يعرف باسم المسح السنوي لمتفاعل بين التعميم العالي والصناعة والمجتمع. 

(Manville, et.,al., 2019, p.844 ) 
 ) صيغ نقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية 9-1(

نموذجا يوضح فيو إمكانية نقل   Bercovitz & Feldmann)9112طور (
المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية في سياق التفاعبلت الرسمية وغير الرسمية 
عمى شكل "استراتيجية دائمة، وخصائص لمصناعة، وسياسات لمجامعة، فضبل عن ىيكل 

http://www.ktponline.org.uk/
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 Bercovitz andلعمميات نقل التكنولوجيا والمعايير التي تحددىا سياسة الحكومة" (
Feldmann, 2006, p. 177 وقد أوضح في ىذا النموذج أن صيغ عممية نقل (

المعرفة تتأثر بقدرة الشركة واستعدادىا لبلندماج في تفاعبلت متعددة، وكذلك باألداء 
الداخمي لمجامعة وعمى وجو الخصوص الدوافع المؤسسية لمباحثين المنتسبين لمجامعة 

  لقانونية واالقتصادية والسياسية األوسع نطاقا.لنقل المعرفة، وظروف البيئة ا
وتسيم التفاعبلت االجتماعية بين مؤسسات التعميم الجامعي والمؤسسات 
الصناعية في تطوير الييكل التنظيمي وطرق العمل من أجل تطوير مجتمعات جديدة من 

تعددة مثل الممارسة. وقد تمت اإلشارة إلى ىذه اليياكل في األدبيات السابقة بمسميات م
 knowledge، ومراكز المعرفة knowledge communitiesمجتمعات المعرفة 

hubs وتكتبلت المعرفة ،knowledge clusters ومجتمعات الممارسة ،
communities of practice ومجتمعات االبتكار ،communities of 

innovation ومنصات المعرفة ،knowledge platforms وشبكات االبتكار ،
innovation networks ويمكن النظر إلى محاوالت الشراكة ىذه عمى أنيا وسائل .

لمستوى الفردي أو لمتعجيل بإيجاد صيغ أكثر استدامة لنقل المعرفة وتبادليا سواء عمى ا
التنظيمي، ومن خبلل المجتمعات البحثية، ومطبقي نتائجيا بيدف تحفيز اإلنتاجية في 
المستقبل وتحقيق االزدىار االقتصادي والميزة التنافسية، وتطمبت ىذه الصيغ سالفة الذكر 
بداعي واستباقي وسريع التكيف واالستجابة  أن تصبح "الريادية" عمى نحو متزايد وا 

 ,Hoffman et al., 1998, p. 47; Perrin and Rolland(ياجات المجتمع. الحت
2007, p.41.( 

كما أن إدراك أن المعرفة غالبا ما تتسم بخصائص اقتصادية مختمفة وأكثر تعقيدا 
من غيرىا من الممتمكات والسمع أمر ميم، يمكن أن يساعد عمى فيم األىمية المتزايدة 

 ين المنظمات عمى صيغ نقل المعرفة. والتأثير الميم لمتفاعبلت ب
تصنيف صيغ نقل المعرفة   ( Rossi, 2010, p.160)وقد حاولت دراسة 

بين الجامعة وقطاع الصناعة وتأثير ذلك عمى مدى إسيامات قطاع الصناعة في تمويل 
البحوث الجامعية اعتمادا عمى بعدين أساسيين، ىما قابمية المعرفة لمتطبيق 

Appropriability  ودرجة تعقد المعرفة وعدم يقينيا ،knowledge complexity 
and uncertainty  

يركز البعد األول المتمثل في القابمية لمتطبيق عمى العوامل االقتصادية ذات 
وعموميتيا  fungibilityوتبادليا  codificationالصمة بإنتاج المعرفة ومنيا تدوينيا 

generality  ونطاق تطبيقياscope of application  ومدى اعتماد إنتاجيا عمى
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استخدام تجييزات معينة، ومدى إمكانية مراعاة حقوق الممكية الفكرية. وغالبا ما تنتج 
أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالبحوث التطبيقية معرفة أكثر تخصصية بسبب أنيا 

لوجية تكون أكثر غالبا تنطوي عمى التعبير عن المعرفة الضمنية. كما أن المعرفة التكنو 
سيولة في الحصول عمى براءات االختراع. بينما يكون تحديد المردود أو العائد من نقل 
المعرفة األكثر عمومية؛ ولذلك فإن األنشطة البحثية التي ترتبط بالعموم األساسية التي 
يكون من الصعب فييا الحصول عمى براءات اختراع كثيرا ما تقترن بانخفاض القدرة عمى 

الستخدام أو التطبيق، وكذلك فإن المعرفة التي ليا تطبيقات محددة جدا (محددة وتنتمي ا
إلى مجال واحد أو منتج وسوق واحد) ال تمتد بسيولة لفائدة الوكبلء الخارجيين 

(Rossi, 2010, p.161 ) 
 ( Rossi, 2010, p.161)أما البعد الثاني في اإلطار الذي قدمتو دراسة  

يتعمق العنصر األول منيما بمجموعة من الخصائص التي اصطمح فيتضمن عنصرين 
عمى تسميتيا بنن "تعقيد" قاعدة المعرفة ترتبط بمدى اعتماد إنتاج المعرفة عمى إعادة 
الدمج بين مصادر المعرفة الخارجية، وتكون المصادر الخارجية لممعرفة أكثر أىمية كمما 

بالتراكمية (البناء عمى المعرفة الموجودة سابقا)  كانت قاعدة المعرفة البلزمة لبلبتكار تتسم
والتكامل (تتطمب تكامل أنواع مختمفة ومتنوعة من المعارف) ويؤدي التعقيد األكبر لقاعدة 
المعرفة إلى بحث الشركات عن المعرفة التي تحتاجيا خارجيا وال سيما عند الجامعات. أما 

ئتيا المؤسسية التي تتسم بعدم اليقين، العنصر الثاني فيتعمق بمدى إدراك الشركات لبي
فعندما تعيش الشركات "عدم اليقين" فيما يتعمق ببيئتيا االقتصادية فإنيا تحاول رصد 

 العديد من عمميات االبتكار عن طريق إقامة عبلقات مع المنظمات الخارجية.
ي ويمكن القول إن التعقيد التكنولوجي وعدم اليقين المدرك يرتبطان بشكل إيجاب

ومع اتساع نطاق المعارف التكنولوجية وتشعبيا أصبحت الشركات تعتمد بشكل متزايد عمى 
عدد أكبر من مجاالت المعرفة العممية والتكنولوجية من أجل تطوير ابتكاراتيا. مما يزيد 
من ضعف الشركات أمام التطور الحادث في مختمف المجاالت. وفي الوقت نفسو كمما 

ا فيما يرتبط ببيئتيا ستكون أكثر اعتمادا عمى استراتيجيات االبتكار كانت الشركة أقل يقين
المفتوح من أجل تسريع وتيرة االبتكار والبقاء في ىذه البيئة التنافسية التي تسيم بشكل 

 Antonelli andكبير في زيادة مستوى تعقد قاعدة المعرفة الخاصة بالشركة. (
Calderini, 2008, p. 16; Nesta and Saviotti, 2005, p. 139 ،(

(Rossi, 2010, p.161 ) 
وعمى ضوء ىذين البعدين قدمت الدراسة أربع صيغ لنقل المعرفة كما يوضحيا 

) حسب المستويات المختمفة لقابمية التطبيق عمى المحور األفقي 9الشكل رقم (
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 ,Rossi)والمستويات المختمفة من درجة تعقد المعرفة وعدم اليقين عمى المحور الرأسي. 
2010, p.162 ) 

الصيغة األولى: تناقص قابمية المعرفة لمتطبيق+ قمة تعقد المعرفة وانخفاض عدم اليقين= 
 تتم البحوث الجامعية بالتمويل الحكومي دون مشاركة الصناعة. 

الصيغة الثانية: تزايد قابمية المعرفة لمتطبيق+ قمة تعقد المعرفة وانخفاض عدم اليقين = 
 ي الشركات دون مشاركة الجامعات.تتم البحوث ف

الصيغة الثالثة: تناقص قابمية المعرفة لمتطبيق+ تزايد تعقد المعرفة وتزايد عدم اليقين= 
مزيج من التمويل الحكومي والخاص ممثبل في مشروعات البحوث التعاونية بين الجامعة 

 والصناعة والبحوث الممولة بصورة مشتركة.
مية المعرفة لمتطبيق+ تزايد تعقد المعرفة وتزايد عدم اليقين= يتم الصيغة الرابعة: تزايد قاب

 تمويل البحوث الجامعية من خبلل عقود مع الصناعة واالستشارات األكاديمية.
 قمة تعقد المعرفة، انخفاض عدم اليقين

 
 
 

 الصيغة الثانية    األولى                   الصيغة                
 
 

               
 تزايد قابمية المعرفة لمتطبيق                             تناقص قابمية المعرفة لمتطبيق

 
 الصيغة الثالثة                                    الصيغة الرابعة           

 
 تزايد تعقد المعرفة، تزايد عدم اليقين

 ة) صيغ نقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعي9شكل (
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 ) معوقات نقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية 5 -9( 
عمى الرغم من أن نقل المعرفة يمكن أن يكون فعاال، فإن نجاح ذلك يعتمد بشكل 

 ,Argote and Ingram(كبير عمى مستوى تعقد التكنولوجيا واآلثار المصاحبة لذلك 
صعوبة نقل المعرفة عمى إلى   Nielsen; Cappelen, ( 2014)وقد أشار  ).2000

" كيف أن المعرفة المكتسبة في موقف ما يمكن تطبيقيا أو ال ما المستوى الفردي بقولي
 )( p.378يمكن تطبيقيا في موقف آخر" 

تكمن مشكمة نقل المعرفة  Argote and Ingram) 9111وبالنسبة لنن (
كبيرة من المداخل  بالمنظمات في وجود حقيقة مؤداىا أن األفراد يكون لدييم مجموعة

ترتبط بكيفية القيام بأمر ما عمى أفضل طريقة. وفي كثير من الحاالت يؤدي ىذا إلى أن 
المنظمة يكون لدييا أساليب مختمفة ومتنوعة لمتعامل مع نفس اإلجراءات. كما ذكرا أن 

المعرفة نقل المعرفة يؤدي إلى تغييرات في قاعدة المعرفة وىذا يعني أنو إذا أراد أحد تقييم 
المنقولة داخل إحدى المنظمات ينبغي عميو تقييم التغيرات في المعرفة والتغيرات في 

  (Argote & Ingram, 2000, p.158).األداء، ومن الواضح أن ذلك ميمة صعبة
كما تشير دراسات أخرى إلى صعوبة تحديد تأثير نقل المعرفة من الناحية الكمية؛ 

 Rossiية تفاعمية أكثر من كونيا عبلقة خطية بسيطة. (ألن نقل المعرفة عبارة عن عمم
& Rosli 2015, p. 1987 ( 

تأثير خصائص مصدر المعرفة، والمتمقي،  Szulanski) 9111(كذلك حمل 
والسياق الذي يتم فيو النقل، والمعرفة نفسيا عمى عممية نقل المعرفة. ووجد أن العوامل 

نقل المعرفة مثل موثوقية المصدر والصعوبة التي ليا تأثير عمى التوقع بوجود فرصة ل
المتوقعة في نقل المعرفة خبلل مرحمة البدء المبكر من العوامل الميمة التي تؤثر عمى 
االستفادة من المعرفة المنقولة وتطبيقيا. عمى سبيل المثال فإن قدرة المتمقي عمى 

حل التطبيق. استيعاب المعارف المنقولة تحدد مستوى الصعوبات التي تكتنف مرا
)Szulanski, 2000, p,19( 

إلى ثمانية مثبطات تؤثر عمى نقل   Mitton et al (2007, p.p.730)وأشار
  المعرفة ىي:

 إقامة عبلقات مع صناع القرار. -4
تبرير األنشطة التي تتناسب بشكل سيء مع التوقعات التقميدية لؤلداء  -9

 األكاديمي.
 ء البحوث.االفتقار الذىني لممعرفة البلزمة إلجرا -2



م 9142لسنة  أكتوبر) الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: (  
 

 -303- 

 تبني األشكال األكاديمية التقميدية لمتواصل. -1
 البحوث التي ال عبلقة ليا بالقضايا المرتبطة بالممارسة. -5
 تأخر ظيور نتائج البحوث عن الوقت المناسب. -2
 نقص الوقت والموارد البلزمة لممشاركة في نقل وتبادل المعرفة. -2
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ومن وجية نظر الجامعات تتمثل إحدى العقبات تتمثل في أن المؤسسات 
الصناعية غالبا ما تجد صعوبة في االستبصار بالنتيجة النيائية المتوقعة لمتعاون التجاري 

). وأن ممثمي الشركات Knockaert et al., 2011, p.792بين الجامعة والصناعة (
ن يميمون إلى أن يكونوا غير واضحين في اتصاالتيم مما من جيتيم يرون أن الباحثي

 )( Nielsen; Cappelen, 2014, p.387يخمق فجوة في الفيم. 
كذلك تمثل التحديات المرتبطة بالخصوصية وبراءات االختراع وحقوق الممكية 
الفكرية مشكمة تظير كعائق أمام نقل المعرفة عند الحديث عن التعاون بين الجامعة 

عة، فمن ناحية يطمب المشاركون أىدافا طموحة، وتوضيحا لمنوايا وفيما مشتركا والصنا
ألسس التعاون، ومن ناحية أخرى يبدو أن ىناك نفورا من العمميات التي ليس ليا عائد 

 ,Nielsen; Cappelen, 2014 فوري عمى االستثمار فيما يتعمق بإنتاج المعرفة
p.388 )(  

المعوقات المرتبطة بنقل المعرفة بين  Sun and Scott) 9115وقد قسم (
الجامعة والصناعة إلى ثبلثة مستويات: المستوى الفردي، وعمى مستوى الفريق، وعمى 

  (Sun & Scott, 2005, p.83)المستوى التنظيمي. 
عمى أن معظم األفراد  Sun and Scott )9115( عمى المستوى الفردي ركز

أن تبقى األمور كما ىي حتى يتمكنوا من البقاء يكونون خائفين من المجيول ويريدون 
في منطقة الراحة. وىذا يعني أن الرفاىية االقتصادية ومنطقة الراحة النفسية والمركز 
االجتماعي كميا مرتبطة بالسياق الحالي لممنظمة. وىذا يؤدي إلى حاجز عاطفي يعرقل 

 Sun and )9115جد (المعمومات او المعارف الجديدة أن تنقل إلى المنظمة. كما و 
Scott أن الخوف من فقدان السيطرة أو التحكم في المعرفة يمثل عائقا ذا داللة أمام نقل

 ).Sun and Scott, 2005, p.84(المعرفة.  
وعمى مستوى الفريق، غالبا ال يكتب النجاح لنقل المعرفة عندما يجد أعضاء 

ر منطقة الراحة، وكذلك حاجة الفريق أنو من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرا
الفرق إلى تبرير أىمية نقل المعمومات، وبالتالي فإنيم يميمون إلى معرفة المكافآت 
المترتبة عمى تشارك المعمومات قبل قياميم بذلك. ومن المعوقات األخرى التي ترتبط بنقل 
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فريق فضبل المعرفة عمى مستوى الفريق التأثير الخارجي لمناخ المنظمة عمى تفاعبلت ال
عن تأثير القيم واليياكل التنظيمية. كما يمكن أن يؤثر مناخ المنظمة عمى صراعات 
األدوار التي قد تحدث في تفاعل الفريق وىذا خاصة في حالة إذا ما كان الفريق حديث 
التشكيل، ويمكن أن تحدث المشكبلت بسبب أن أعضاء الفريق ال يعرفون بعضيم البعض 

يترددون في تشارك المعمومات التي يحتمل أن تفيد أعضاء آخرين في  حتى اآلن وبالتالي
الفريق دون أن يكون لذلك أي مردود إيجابي عمييم، كما أن العثور عمى الكفاءات يمثل 
عائقا آخر عمى مستوى الفريق. ويكون الدور الميم لمقيادة ىو تشجيع وتحفيز ىذه 

 ,.Krogh et al(م المتميزة لآلخرين. الفرق داخميا لنقل أفكارىم المبدعة ومعرفتي
2012, p.256.(   

وعمى المستوى التنظيمي يمكن أن تمثل أنظمة وىياكل المنظمة عائقا كبيرا 
بمعنى أن اختيار الوقت المناسب، والصعوبات التي تواجو المنظمة في الحصول عمى 

ظيمي بشكل أو المعمومات البلزمة يمكن أن تؤثر عمى نقل المعرفة عمى المستوى التن
 بآخر.

المحور الثالث: انعكاسات تطبيق االبتكار المفتوح عمى نقل المعرفة بين 
 الجامعات والمؤسسات الصناعية 

تناقش الدراسة في ىذا المحور انعكاسات تطبيق االبتكار المفتوح عمى الدور 
نقل المطموب من الجامعات فيما يرتبط بضرورة تعاونيا مع شركات القطاع الخاص في 

المعرفة؛ حيث تقوم الجامعات بوصفيا موفر لممعرفة بدور حاسم في ىذا اإلطار المؤسسي 
وتحتاج إلى إعادة النظر في طريقة تعاونيا مع ىذا القطاع وأن تكون أكثر دراية 

لذا تؤكد كثير  (Becker& Eube, 2018, p.1)بالمكاسب التي تعود عمييا من ذلك. 
معات في عصر اقتصاد المعرفة ونظم االبتكار الحديثة من األدبيات عمى أىمية الجا

وتطور ميمتيا من الميمة األولى في التدريس والميمة الثانية في البحث العممي إلى ما 
يسميو الباحثون بالميمة الثالثة التي تترجم نتائج البحوث إلى سمع قابمة لمتسويق. 

 )421، ص 9145(السعيد، 
امعات والمؤسسات الصناعية، حدث تحول من وأثناء تطور العبلقة بين الج

 النماذج الخطية التقميدية لنقل المعارف إلى "االبتكار المفتوح" أو "االبتكار التعاوني" 
collaborative innovation وقد أثمر ىذا التحول عن ظيور عدة ىياكل مثل مراكز

تي تسعى ال knowledge clusters، وتكتبلت المعرفة knowledge-hubsالمعرفة 
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   إلى ترسيخ ثقافة تبادل المعرفة التي يمكن أن تزدىر في الجامعات الريادية.
(Johnston, et. al., 2010, p.542 ) 

نظام لبلبتكار الوطني يجمع بين  knowledge cluster  ويمثل تكتل المعرفة 
نجاح الجامعات ومراكز البحوث والشركات، وىدف ىذه التكتبلت ىو قيادة االبتكارات ب

كز المعرفة بينما تمثل مرا (Evers, 2008, p. 4) والعمل عمى ابتكار صناعات جديدة.
knowledge hubs    الشبكات أو التشبيك الداخمي والخارجي بيدف مجموعة من
 (Johnston, et. al., 2010, p. 543) تقاسم وتبادل المعرفة.

ؤسسات الصناعية مما وقد أصبحت المعرفة في عالم اليوم ذات أىمية أكبر لمم
كانت عميو قبل بضعة عقود. ولذلك فإن إمكانية التعاون بين الجامعات والصناعة سوف 
تصبح أكثر أىمية وأكثر جاذبية في المستقبل القريب. كما أصبحت الشركات تظير 
اىتماما متزايدا بنتائج البحوث التي يتم اكتشافيا عن طريق الجامعات، وصارت العديد من 

ات صارت أكثر حرصا عمى تمرير المعرفة إلى المؤسسات الصناعية كوسيمة الجامع
 )Knockaert et al., 2011, p. 789لتسويق نتائج أبحاثيم (

تحتاج المؤسسات الصناعية لممعرفة بغرض تحسين قدرتيا التنافسية ودعم كما 
ة قدرتيا عمى اتخاذ القرار بيا وزيادة كفاءة العمميات وتحسين مستوى رضا العميل وزياد

االبتكار. كما تحتاج ىذه المؤسسات إلى إدارة المعرفة بطريقة إنسانية واالعتماد بصورة 
 ,Manville)أكبر عمى المعرفة الضمنية بدال من قواعد البيانات المتقدمة والتكنولوجيا.  

et.,al., 2019, p.842 ) 
قشة أدوار المستفيدين وتدور األدبيات التي تحمل نتائج االبتكار المفتوح حول منا

األساسيين وىم المؤسسات الصناعية والجامعات والجيات الحكومية. وبالنسبة لننن 
Meissner & Kotsemir  يتضمن االبتكار المفتوح حموال تكنولوجية وتنظيمية

واقتصادية جديدة قد ال يكون ليا تأثير مادي مباشر بالمعنى االقتصادي ولكن ىذا ال يمنع 
 . (Meissner and Kotsemir 2016, p. 3)تطبيقيا واستخداميا. من انتشار 

ويشير نقل المعرفة بين الجامعة والمؤسسات الصناعية إلى مجموعة واسعة من 
التفاعبلت عمى مختمف المستويات، ويشمل أنواعا مختمفة من العبلقات مثل العقود 

روعات البحثية المبرمة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتي تتضمن المش
المشتركة، ومشروعات البحوث التعاونية، وعقود االستشارات األكاديمية بتكميف من 
الصناعة، وكذلك التفاعبلت المرتبطة بتسويق حقوق الممكية الفكرية الناشئة عن البحوث 

مثل شراء براءات االختراع من الجامعة، والتفاعبلت المرتبطة بالعمالة مثل  الجامعية
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المشترك واإلشراف عمى الخريجين، وتوظيف الخريجين، وتبادل الخبراء. (السعيد، التدريب 
 )481، ص 9145

وعمى ضوء ىذا تم استحداث عديد من اليياكل التنظيمية الوسيطة في كثير من 
البمدان بيدف دعم نقل المعرفة من الجامعات لممؤسسات الصناعية مثل مكاتب االتصال 

لصناعية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، ومكاتب االستشارات بين الجامعات والمؤسسات ا
التكنولوجية، ومراكز البحوث المشتركة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، ومكاتب 

 ترخيص التكنولوجيا. 
 Globalوضمن عدد من المؤشرات ينشر مؤشر التنافسية العالمية 

Competitiveness Index (GCI)  مؤشرا فرعيا عن االبتكارinnovation sub-
index  كل عام لقياس نواتج االبتكار والتنبؤ باألداء المبتكر في كل دولة، ويناقش ىذا

خفاقاتيا ويقوم بترتيب الدول حسب مستوى تقدميا في  المؤشر الفرعي نجاحات الدول وا 
االبتكار، لذا فمن الميم لمتخذي القرار الكشف عن نقاط الضعف ىذه ومعالجتيا وتعزيز 

 ات االبتكار. مخرج
عن مداخل  (Becker& Eube, 2018, p.3)وفي الدراسة التي قدميا 

المقارنة بين الدولة المتقدمة صناعيا أشار إلى إمكانية توجيو سياسة االبتكار في دولة ما 
نحو تحسين التنسيق بين الجيات المجتمعية الفاعمة فيو بما يؤدي إلى تحسين نتائج 

 االبتكار. 
عمى أىمية الدور  Perkmann & Walsh (2007)ياق يؤكد وضمن ىذا الس

المؤسسي في تحفيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية بقولو "عمى المستوى 
المؤسسي فشمت كثير من األدبيات الموجودة في تحديد كيف يمكن تطوير اليياكل 

الترتيبات التنظيمية  المؤسسية الموجودة وأنظمة االبتكار الوطني بما يساعد عمى توفير
 ,Perkmann & Walsh)البلزمة لتحقيق التعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية" 

2007, p. 274)  
ويعد االبتكار المفتوح القائم عمى استكشاف مصادر خارجية وتبادل المعرفة   

ونقميا عبر المسارات الداخمية والخارجية أحد الصيغ التي تساعد كل من الجامعات 
والمؤسسات الصناعية في التغمب عمى الضغوط التي تواجييا. فالجامعات تواجو دعوات 
بترك برجيا العاجي الذي قبعت فيو لسنوات والتحول إلى الجامعة الريادية واإلسيام في 
نظام االبتكار الوطني بكل دولة، أما المؤسسات الصناعية فتواجو ضغوطا تتمثل في تزايد 

حياة المنتج وتعقدىا المتزايد، واالتجاه المتزايد الستكشاف مصادر التنافسية وقصر دور 
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خارجية لبلبتكار والحصول عمى أفكار جديدة وتطوير قدرات جديدة والوصول إلى أحدث 
األبحاث األكاديمية وانخراط المؤسسات الصناعية مع الجامعات بحيث ُيسمح ليا 

، ص 9145ث والتطوير. (السعيد، باالستفادة من التمويل الحكومي وخفض تكمفة البح
481( 

كما تيدف سياسات االبتكار المفتوح إلى رفع مستوى التنسيق بين مختمف 
 the nationalالمستفيدين وكذلك رفع مستوى تفاعميم مع نظام االبتكار الوطني 

innovation system  الذي يعد مدخبل متكامبل يؤكد عمى التفاعل والتعاون والتناغم
 Chaminade and Edquistالتنسيقية لمدولة التي أكدت عمييا دراسة والوظيفة 
إن الجيات الحكومية ينبغي أن يكون ليا دور أن تقوم بو خاصة " بالقول:    (2010)

   عند ظيور العوائق التي تحول دون التعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية".
(Chaminade and Edquist 2010, p. 104) 

التعاون بين الجيات المستفيدة شكبل تقنيا أو تجاريا أو قانونيا أو  وقد يأخذ
اجتماعيا أو ماليا، وفي كل الحاالت يكون اليدف من التعاون ىو تطوير معارف 

 وتكنولوجيا جديدة أو حمايتيا أو تمويميا أو تنظيميا. 
ة وتجدر اإلشارة ىنا إلى أىمية دور الحكومة وسياساتيا االستباقية في أنشط

االبتكار التي تخمق ظروفا موائمة لمتعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية. وىذا ما 
بقوليم: " عندما نترك تنسيق التعاون بين  De Jong et al) 9118( يؤكد عميو

الجامعات والمؤسسات الصناعية آلليات السوق فإن التكامل بين ىذين الطرفين سيكون 
مع ضرورة االعتراف بأن ليس  (de Jong et al. 2008, p. 39)محدودا لمغاية" 

بمقدور أحد التوجيو الكامل لنظام االبتكار الوطني ألن النظام برمتو في حركة مستمرة وال 
 Chaminade and Edquist)يمكن ألحد التنبؤ بالمستقبل أو المسار الذي سيتخذه. 

2010, p. 101 )  
دخل االبتكار المفتوح في التأكيد عمى ويبرز االتفاق بين نظام االبتكار الوطني وم

أىمية االستعانة بمصادر خارجية في عممية إنتاج المعرفة، عمى الرغم من اختبلفيما في 
أن االبتكار المفتوح يحمل وجيات نظر المؤسسات ويأخذىا في االعتبار بخبلف نظام 

   black boxاالبتكار الوطني الذي يعامل المؤسسات عمى أنيا صندوق أسود. 
(Becker& Eube, 2018, p.4) 

عممية االبتكار المفتوح ذات صمة بالتعميم الجامعي بسبب تركيزىا عمى كما أن 
مجموعة واسعة من الجيات الفاعمة في االبتكار، وغالبا ما يتم تصنيف قطاع التعميم 
الجامعي عمى أنو مؤسسة لصناعة خدمات متميزة اعتمادا عمى استثمار المعرفة. 
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عة ال تقتصر فقط عمى وظيفة التدريس األكاديمي ولكنيا أيضا تجري أبحاث وتقوم فالجام
بكثير من األنشطة المتعمقة باالبتكار، كما قامت كثير من الجامعات بتعزيز قدراتيا البحثية 

 ,Abdul Razak, et., al., 2014)عن طريق تسويق حقوق الممكية الفكرية. 
p.262)  

ناعية ليستا في وضع تنافسي كما أنيما من فالجامعات والمؤسسات الص
المفترض أن يتكامبلن معا لتحقيق أىداف مشتركة، فالجامعات تركز عمى إنتاج المعرفة 
ونشرىا، بينما تركز المؤسسات الصناعية عمى تطبيق المعرفة وتوظيفيا لحل مشكبلتيا 

لمعرفة إما منفردة وجذب كم أكبر من العمبلء، وقد يكون ليذه المؤسسات دور في إنتاج ا
 )484، ص 9145أو بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث. (السعيد، 

 Perkmann andوفيما يمكن تسميتو مشيد االبتكار المفتوح الجديد راجع 
Walsh (2007)  ،طبيعة التفاعبلت بين الجامعة والصناعة في ظل االبتكار المفتوح

إلى االبتكار المفتوح كإطار لمعبلقة بين  وقيمة ىذه الدراسة ال ترجع فقط في النظر
الجامعات والصناعة ولكن أيضا في رسميا الطريق لمدراسات المستقبمية في ىذا المجال. 
كما أثارت الدراسة نقطة ميمة وىي ضرورة النظر إلى العبلقات بين الجامعات والصناعة 

 ,Perkmann and Walsh, 2007)بشكل أعمق في ظل نموذج االبتكار المفتوح. 
pp. 273-275) . 

ويرتبط االبتكار المفتوح ارتباطا وثيقا بالدور الريادي لمجامعات وأعضاء ىيئة 
 .Sharifi et al)التدريس بيا خاصة أولئك المعنيين بقضايا نقل المعرفة وتسويقيا. 

2014, p. 1871)  وينظر إلى دور أعضاء ىيئة التدريس فييا باعتبارىم مبتكرين
وأنيم يشغمون موقعا ميما داخل ىيكل العبلقات الشبكية  'open innovators'منفتحين 

بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، ويمكن النظر إلييم كوسيط ميم في مدى جسور 
   (Jonsson et al. 2015, p.541)التعاون بين الجيات الفاعمة ذات العبلقة. 
في السويد وفي كل من لمتكنولوجيا  Chalmersعمى سبيل المثال في جامعة 

جامعات وسط وشرق أوروبا تشيد ىذه الجامعات توجيا أكبر نحو آليات السوق 
)Kwiek, 2008, p. 106.(   وفي ذات الوقت توجد ضغوط أساسية عمى الجامعات

لذا فإن األكاديميين الذين  )Rherrad, 2009, p. 169(لتتحول إلى مؤسسات ريادية 
د يحتاجون إلى إعادة النظر في البحوث الخاصة بيم ىم عمى تواصل مع الصناعة ق

لتصبح ىذه البحوث مناسبة وصالحة لمحصول عمى التمويل من القطاع الصناعي. وقد 
نتج عنيا تأسيس  Polandكيف أن ىذه الضغوط في بولندا  )Kwiek )9112أوضح 
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عمم قائمة بأدوار وقيم وميام جديدة لمجامعات في المجتمع عمى سبيل المثال، ت
األكاديميون البولنديون أن يستوعبوا ضرورة االستجابة لمقيود المرتبطة بالتمويل لبحوثيم 

 )(Kwiek, 2003, p.461وأىمية البحث عن بدائل. 
ذا كانت أدبيات االبتكار المفتوح ركزت في بدايتيا عمى تدفق وانتقال المعرفة  وا 

المعرفة واألفكار المفيدة  من شركة إلى أخرى. فإنو يوجد مصدر ثان ميم في تقديم
. كما أن مفيوم االنفتاح وشبكة العبلقات  .(Fabrizio, 2006)لمشركات ىو الجامعات 

واالبتكار التفاعمي يفترض وجود عبلقة فعمية بين الجامعات والقطاع الصناعي، بدال من 
العبلقات الموجودة الحالية والتي يمكن وصف معظميا بأنيا "عبلقات سطحية". 

(Padilla-Meléndez, A& Garrido-Moreno, 2012, p. 418)  
ىذه األنشطة المستخدمة لنقل المعرفة شديدة التنوع وتأخذ أشكاال متعددة بدءا 

والبحوث  collaborative researchمن األنشطة التشاركية مثل البحوث التعاونية 
ة ببراءات االختراع وصوال إلى أنشطة التسويق المرتبط  contract researchالتعاقدية 

patenting  .والريادة األكاديمية(Perkmann et al. 2013, p. 437)  وقد تتضمن
أيضا توجيو باحثي الماجستير والدكتوراه إلى دراسة المشكبلت الموجودة بالمؤسسات 

 Santoro)الصناعية وتقديم حمول ليا، فضبل عن اإلشراف المشترك عمى ىؤالء الطبلب. 
and Gopalakrishnan 2001, p. 168; Ankrah and A1-Tabbaa 

2015, p. 396)  
وعمى ضوء ىذا التنوع والتعدد في األنشطة يمكن التأكيد عمى مركزية دور 

 .Fleming and Waguespack 2007, p)الجامعات في شبكات االبتكار والمعرفة. 
941)  (Huggins, et. al, 2019, p.3) 

توح مع مفيوم الجامعة الريادية في االعتراف ويتشابو مفيوم االبتكار المف
بضرورة عدم االقتصار عمى المعرفة التي تممكيا أو تنتجيا المؤسسات الصناعية وأن 
المعرفة المنتجة من الجامعات تقوم بدور رئيس في عمميات االبتكار المفتوح الحديثة. 
(Lawton Smith and Bagchi-Sen 2006, p. 372; Rosli and Rossi 

2016, 433)  
ىذا التكامل في مفيوم االبتكار المفتوح مع األدبيات التي تؤكد عمى دور 

 (Lawton Smith et al. 2014, p.349) الجامعات المتزايد كمؤسسات ريادية.
يحافظ عمى مستوى كبير من التعاون والمشاركة بين الجيات الفاعمة بيدف تعزيز 

 (Huggins, et. al, 2019, p.3)عمميات تبادل ونقل المعرفة. 
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وعمى الرغم من أن كثير من البحوث األكاديمية ركزت عمى أىمية المحافظة عمى 
حقوق الممكية الفكرية فإن أنشطة التشارك المعرفي بين الجامعة والمؤسسات الصناعية 
قد تكون مصدرا ميما لنقل المعرفة من الجامعة لممؤسسات الصناعية ومصدر كبير من 

 Cohen et al. 2002, p. 17; Perkmann et)الدخل لمجامعات. مصادر توفير 
al. 2011, p. 548, Cesaroni and Piccaluga 2016, p. 767; 

Schaeffer et al. 2018, p. 3) 
ذا كان تمويل الجامعات من المال العام في الوقت الحالي قميل جدا وال يكفي  وا 

مع ظيور مفيوم االبتكار المفتوح أصبح  لتنمية ىذه الجامعات وبحوثيا األكاديمية، فإنو
التمويل األساسي لمجامعات يأتييا من الشركات الكبرى عن طريق التعاون البحثي بين 

 الجامعات وىذه الشركات.  
وال تقتصر المنافع فقط عمى توفير الدخل لمجامعات ولكن ىذا التشارك يسيم 

 .Perkmann et al)جامعات. بشكل أو بآخر في تحسين جودة البحوث األكاديمية بال
2013, p. 431).  عمى سبيل المثال تتيح أنشطة التشارك المعرفي لمباحثين المجال

 .Lee 2000, p) الختبار نتائج أبحاثيم ميدانيا والوصول إلى رؤى ومفاىيم جديدة.
117)   

وعمى الرغم من تباين الجامعات من حيث إمكاناتيا وقدرتيا عمى تطبيق االبتكار 
مفتوح في ضوء مكانتيا ومركزيتيا في شبكة العبلقات بين الجامعة والمؤسسات ال

الصناعية، فقد تكون بعض الجامعات أكثر اندماجا ومشاركة في عمميات االبتكار المفتوح 
أكثر من غيرىا حسب الييكل العام لعبلقات وممارسات االبتكار المفتوح، فضبل عن مدى 

القرار بشأن تزايد مشاركة الجامعة في نقل المعرفة  الصبلحيات التي يمتمكيا متخذو
لممؤسسات الصناعية. فإن ىذا ال يمغي الدور الميم الذي تقوم بو الجامعات في تنمية 
ثقافة االبتكار في منطقتيا المحيطة مثل ما قامت جامعة كمبردج في منطقتيا المحمية 

 (Huggins, et. al, 2019, p.4)وكذلك جامعة ستانفورد في وادي السيمكون.  
ومن الشواىد عمى ىذا التباين ما كشفت عنو نتائج إحدى الدراسات التي ُأجريت 
في المممكة المتحدة من وجود اختبلفات كبيرة في طبيعة تعاون المؤسسات الصناعية في 
المممكة المتحدة مع مؤسسات التعميم الجامعي باختبلف المناطق الجغرافية التي تنتمي 

المؤسسات، وكذلك اختبلف القيمة والتأثير الذي يحدثو ىذا التعاون في تطوير  إلييا ىذه
الشركة كما كشفت النتائج عن أن طبيعة ىذا التعاون وتأثيره يختمفان اختبلفا كبيرا تبعا 

 (Howells,et, al., 2012, p.440)لحجم الشركة وموقعيا. 
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التي تعود عمى  عن المنافع (Fabrizio, 2006, p.136)كما كشفت دراسة 
الشركات إذا استطاعت استثمار المعرفة التي تقدميا الجامعات، وأن الجامعات يمكنيا دعم 
إنتاجية القطاع الخاص بطرق متعددة. عمى سبيل المثال يزيد الوصول إلى المعرفة 
الجامعية من معدالت الكفاءة والفعالية فيما يرتبط بمخرجات االبتكار. لذلك تم تبني 

من قبل الواليات المتحدة األمريكية لربط البحوث الجامعية بمتطمبات قطاع  سياسات
 الصناعة بيدف تحفيز التنمية االقتصادية. 

بين ثبلثة أشكال من  )( Gassmann & Enkel , 2006, p.137ويميز 
 نقل وتبادل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية تحت مظمة االبتكار المفتوح:

  الخارج لمداخل عممية من'Outside-ln'  حيث تقوم المؤسسات الصناعية باستغبلل
موارد المعرفة الخارجية التي تقدميا مؤسسات أخرى مثل الجامعات التي تزود 

ويكون ىدف المؤسسات الصناعية في المؤسسات الصناعية بتدفقات من المعرفة. 
ن، العمبلء، الجامعات، ىذه العممية تعزيز قاعدتيا المعرفية من خبلل دمج الموردي

وتمثل ىذه  المعاىد والمراكز البحثية، المنافسين لموصول إلى المعرفية الخارجية.
المفتوح الوارد: من خبلل إقامة عبلقات مع أطراف خارجية  العممية انعكاسا لبلبتكار

سواء منظمات أو أفراد بيدف االستفادة من مياراتيم العممية والتقنية لتحسين أداء 
ومن تطبيقاتو أن تقدم الجامعة نتائج البحوث العممية لممؤسسات  بتكار الداخمي.اال

الصناعية من خبلل المؤتمرات وورش العمل، والمنشورات وبراءات االختراع، وشراء 
النماذج التي طورتيا الجامعات، وتقديم المحاضرات والبرامج التدريبية لمنسوبي 

 المؤسسات الصناعية. 
 ل لمخارج عممية من الداخ'Inside-Out'' وتعني قيام المؤسسات الصناعية '

بالتسويق الخارجي لمعرفتيا الداخمية مثل األفكار المرتبطة بالمنتجات الجديدة أو 
العبلمات التجارية. وتسعى ىذه المؤسسات فييا لتحقيق أرباح من خبلل دفع األفكار 

األفكار إلى البيئة  إلى السوق، وبيع حقوق الممكية الفكرية عن طريق تحويل
الخارجية. وتعد ىذه العممية انعكاسا لنمط االبتكار المفتوح الصادر: من خبلل إنشاء 
عبلقات مع أطراف خارجية بيدف االستغبلل التجاري لؤلفكار والمعارف التكنولوجية 
الداخمية لممؤسسة لصالح األطراف الخارجية. وفيو يتم نقل المعرفة وتطبيقاتيا 

 ية من المؤسسات الصناعية لمجامعة من خبلل عقود البحوث واالستشارات. التكنولوج
وفي كل من عمميتي من الخارج لمداخل ومن الداخل لمخارج تركز االستراتيجيات 

 & Gassmannالمطبقة عمى بناء تحالفات استراتيجية لموفاء بمتطمبات السوق. 
Enkel 2006, p.138)(  ماكن إنتاج المعرفة، والتطبيق وبالتالي ينبغي التمييز بين أ

 التكنولوجي، والتسويق التجاري.
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  العممية المزدوجة التي تستخدم لوصف شبكات االبتكارinnovation networks 
وتسعى المؤسسات الصناعية فييا لمحد من المخاطرة واالستغبلل المضاعف لنتائج 

ادر واالبتكار المفتوح من خبلل الدمج بين االبتكار المفتوح الص المعارف والخبرات.
الوارد، والعمل في تحالفات بين شريكين متكاممين في األخذ والعطاء باعتباره أمرا 

يتم تقاسم المعرفة بصورة مشتركة بين الجامعات حاسما لتحقيق النجاح. وفييا 
والمؤسسات الصناعية حيث يتشارك الطرفان في تطوير المعرفة العممية والتكنولوجية 

مطبوعات المشتركة، والمشروعات المشتركة لمبحث والتطوير، واإلشراف من خبلل ال
 المشترك عمى أطروحات الماجستير والدكتوراه. 

ومع تطبيق االبتكار المفتوح أصبحت الحدود بين المؤسسة وبيئتيا الخارجية 
تكار أكثر نفاذية ويمكن بسيولة نقل االبتكارات لمداخل والخارج، فالفكرة الرئيسة وراء االب

المفتوح ىي أن عالم المعرفة قد وزع عمى نطاق واسع، وال تستطيع المؤسسات الصناعية 
أن تعتمد كميا عمى نتائج البحث والتطوير الخاصة بيا، ولكن ينبغي عمييا شراء تراخيص 
اإلنتاج أو االختراعات (براءات االختراع) من المؤسسات األخرى، فضبل عن أنو ينبغي 

، 9142راعات الداخمية التي لم يتم استخداميا خارج المؤسسة. (مكي، عمييا بيع االخت
 )28ص 

وعمى ضوء ذلك تحول مفيوم الممكية الفكرية من الحماية والسرية واالنغبلق إلى 
اعتبارىا سمعة قابمة لمتداول والتعاون مع الغير، وىذا األمر لوحظ في الفترة األخيرة في 

في نفس نوع الصناعة أو بين الشركات والجامعات أو التعاون بين الشركات التي تعمل 
بين الشركات المتنافسة أيضا أو بين الشركات التي تعتمد عمى منتجات لشركات أخرى 

 خارج صناعتيا.  
لذا فقد تطورت حقوق الممكية الفكرية في ظل االبتكار المفتوح، وأصبح ليا أكثر 

 )22، ص 9142من صيغة كما يمي: (فؤاد، 
 ق الممكية الفكرية: يعني اإلذن لمطرف اآلخر الذي يتم عقد الترخيص معو نقل حقو

الستخدام حق من حقوق الممكية الفكرية. وتحقق الشركات مكاسب مالية كبيرة من 
ىذه التراخيص نتيجة بيعيا لآلخرين ومن أشير الشركات في مجال بيع حقوق 

 امبل).الممكية الفكرية بترخيص شركتي (آي بي إم وبروكتيل& ج
  تحالف حقوق الممكية الفكرية: يعني التحالف بين منظمتين أو عدة منظمات لتقاسم

المراحل التي تمر بيا براءة االختراع وتكوين براءة اختراع باسم المنظمات المشتركة 
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في التحالف. ومن أشير التحالفات التي حدثت في حقوق الممكية الفكرية التحالف 
نتل ومايكروسوفت).الذي حدث بين شركات (آي   بي إم وا 

  حقوق الممكية الفكرية لمبحوث والتطوير التعاونية: وتعني التعاون بين الشركات
والجامعات لبلستفادة من الخبرات األكاديمية، ومن أمثمتو أن تقوم شركة بإنشاء 
وتمويل وحدة ليا داخل الجامعات لبلستفادة من األبحاث األكاديمية. ومن أشير ىذه 

ة ما قامت بو شركة "جنرال إلكتريك" بإنشاء وحدة ليا داخل الجامعات لبلستفادة األمثم
 من الخبرات األكاديمية في الجامعات لحل مشاكل اإلنتاج بيا وتطوير منتجاتيا. 

  حقوق الممكية الفكرية المجانية: تعني ترك حقوق الممكية الفكرية متاحة لمجميع
من أكبر الشركات العالمية التي سجمت  وىي IBMمجانا، مثل ما قامت بو شركة 

براءات اختراع حيث أطمقت العديد من براءات االختراع متاحة لمجميع مجانا، باإلضافة 
 إلى إنشاء البرمجيات مفتوحة المصدر.

لذلك في ظل االبتكار المفتوح فإن عصر الحماية الشديدة عمى الممكية الفكرية 
 في الممكية الفكرية.  قد انتيى وبدأ عصر التعاون والتبادل

كما توجد العديد من القنوات المستخدمة في نقل المعرفة وتبادليا بين الجامعات 
والمؤسسات الصناعية من بينيا: المؤتمرات وورش العمل، واالجتماعات غير الرسمية، 
واإلشراف المشترك عمى أطروحات الماجستير والدكتوراه، وموظفي الشركات من خريجي 

وترخيص براءات االختراعات الجامعية من قبل الشركات، وشراء النماذج التي الجامعة، 
طورتيا الجامعات، وتدريب الجامعات لمنسوبي الشركات سواء في مقر الجامعات أم 
الشركات، وعقود البحوث واالستشارات، والمشاريع المشتركة لمبحث والتطوير، وتبادل 

ل اإلفادة من المرافق (مثل المختبرات والمعدات الباحثين بين الجامعات والشركات، وتباد
 )482، ص 9145واإلسكان) بين الجامعات والشركات. (السعيد، 

ويحقق نقل المعرفة من الجامعات لممؤسسات الصناعية إلى نتائج إيجابية 
لمطرفين؛ فيو ُيمكن المؤسسات الصناعية من توفير منتجات مبتكرة، كما أن استيعاب 

ات المعرفة توجو نتائج بحوثيا العممية لتكون أقرب إلى احتياجات الجامعة لتطبيق
المجتمع، ويؤدي ىذا التعاون إلى دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية. ومن الجيات 
المسئولة عن توطيد ىذه العبلقة: أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات، ورجال األعمال، 

 تب نقل التكنولوجيا بالجامعة. ورؤساء مجمس إدارة المؤسسات الصناعية، ومكا
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المحور الرابع: متطمبات اإلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في تحسين نقل 
 المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية

يؤكد االبتكار المفتوح عمى استخدام المعرفة لتمبية االحتياجات الحالية وتطوير 
المتاحة. ومن ثم إنتاج المعرفة ومشاركتيا معارف جديدة من أجل االستفادة من الفرص 

ونقميا وتطبيقيا من خبلل وبواسطة األفراد. وتحاول الدراسة فيما يمي تحديد مجموعة من 
المتطمبات التي تساعد عمى اإلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في تحسين نقل المعرفة 

 بين الجامعات والمؤسسات الصناعية: 
 لثقة في العبلقات وتعزيز التعاون والفيم المتبادل ) متطمبات بناء ا1-4( 

يؤكد تطبيق االبتكار المفتوح عمى أن الثقة والمصمحة المتبادلة تعد عوامل 
تمكين ميمة لمتعاون الناجح بين الجامعات والمؤسسات الصناعية في نقل المعرفة؛ وذلك 

قا كبيرا أمام نقل المعرفة. ألن الخوف من فقدان الممكية والسيطرة عمى المعرفة يمثبلن عائ
وىذا يمثل تيديدا لمتعاون البادئ حديثا الذي لم يستثمر سوى القميل من الوقت والجيد في 
تشكيل فرق التعاون، كما أن المستويات المنخفضة من الثقة ستؤدي في الغالب إلى تردد 

فوائد الكبيرة أعضاء الفريق في مشاركة المعرفة. وعمى النقيض من ذلك تظير البيانات ال
لمتعاون عندما توجد الثقة المتبادلة بين الشركاء المعنيين بالتعاون. ويمكن اإلفادة من 
 تطبيق االبتكار المفتوح في بناء الثقة وتعزيز التعاون والفيم المتبادل، وذلك من خبلل: 

  تبني خريطة بحثية في األقسام األكاديمية بالجامعات تركز عمى البحوث التطبيقية
 األكثر ارتباطا بالمؤسسات الصناعية. 

  تعزيز الثقافة التنظيمية التي تساعد عمى التواصل بين المؤسسات الصناعية
 والجامعات بما يسمح لممعرفة أن تتدفق.

 .تحقيق الدعم المؤسسي ألنشطة نقل وتبادل المعرفة 
   الجامعة أو توفير السمطة البلزمة لؤلفراد لتنفيذ أنشطة نقل المعرفة من قبل رئيس

 عميد الكمية أو مدير الشركة.
 .زيادة الموائمة في التوقعات بين الشريكين قبل بدء التعاون 
   .تزايد التخطيط والتفاعل إلعادة تقييم التوقعات عمى طول الطريق 
 .تحديد إجراءات مشتركة بين المنظمات لتشجيع البحث والتطوير التعاوني 
 معات والمؤسسات الصناعية.تعزيز الشراكات البحثية بين الجا 
 .تنظيم حمقات عمل مشتركة بين الباحثين وصانعي القرار 
 .تضمين صانعي القرار في عممية البحث كجزء من فرق البحوث متعددة التخصصات 
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  التعريف التعاوني لؤلسئمة البحثية بمشاركة ممثمي المؤسسات الصناعية مع
 الباحثين.

 رفة" استخدام ما يعرف باسم "وسطاء المعknowledge brokers  الذين يفيمون
 كبل الدورين لمجامعات والمؤسسات الصناعية. 

 .التأكيد عمى نظرة األطراف المعينة إلى بعضيم البعض عمى أنيم شركاء متساوون 
  إيجاد فيم واضح ألدوار ومسئوليات األطراف المعنية في كل من الجامعات

 والمؤسسات الصناعية.
  الباحثين وصانعي القرار باعتباره العامل األساسي األكثر ذكرا  االتصال الشخصي بين

 في مبادرات نقل وتبادل المعرفة الناجحة.
 .توفير ىياكل الحوافز التي تشجع التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية 
  الحوافز والمخرجات البحثيةاالرتباط بين. 
 تضمين الباحثين في مشاريع مستمرة لمبحوث. 
 األكثر دراية وخبرة بالصناعة ومتطمباتيا.الباحثين واألقسام األكاديمية  اختيار 
  إنشاء مراكز داخل الجامعات لتسويق نتائج البحوث العممية لممؤسسات الصناعية؛

 لدور ذلك الميم في احتمالية حدوث مزيد من التعاون في المستقبل. 
 ي حددتو الجامعة لمتعاون.تنمية نقاط االتصال بالمؤسسات الصناعية في الييكل الذ 
 ) متطمبات تعزيز دور الشبكات واليياكل كوسيط لنقل المعرفة 1-9(

يترتب عمى تطبيق االبتكار المفتوح زيادة االىتمام بدور الشبكات واليياكل 
كوسيط لنقل المعرفة وما تقوم بو في التغمب عمى القيود المؤسسية لتيسير نقل المعرفة 

اد رؤية أو مساحة مشتركة لمتفاعل بين الجامعات والمؤسسات وتبادليا. حيث إن إيج
 الصناعية يتطمب وسطاء وحيز لمتفاعل. 

وتشير األدبيات السابقة إلى أن الشبكات االجتماعية والتنسيق بين الباحثين 
والمؤسسات الصناعية ورؤساء الجامعات ومكاتب نقل التكنولوجيا ليا أىمية حاسمة في 

ويمكن اإلفادة من تطبيق االبتكار تدام لمشروعات االبتكار المفتوح. تعزيز األداء المس
 المفتوح في تحسين دور الشبكات كوسيط لنقل المعرفة، وذلك من خبلل: 

  تكوين شبكات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية يمكن من خبلليا كسر الحواجز
 و التفاعل والتعاون.الثقافية الموجودة عند كبل الطرفين لخمق الوعي والدافعية نح

  وجود ىيكل واضح لمشبكات يمكنو أن يشجع انتشار األفكار والمعارف الجديدة
 ويساعد عمى تجنب وضع قيود عمى تدفق األفكار.

  .استخدام منصات التواصل االجتماعي الستقبال االقتراحات واألفكار والتغذية الراجعة 
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 منظمات.الحصول عمى األفكار من جميع المستفيدين عبر ال 
 .مشاركة المنشورات األكاديمية والمعرفة األكاديمية مع الصناعة 
  .إتاحة حرية نشر المعرفة في إطار تراخيص المصادر المفتوحة لتحقيق تأثير كبير 
  اختيار وسطاء متخصصين وذوي ميارات مرتفعة يعممون في الواجية ليذه الحدود

  المشتركة بين التنظيمات وداخميا. 
 الشبكات االجتماعية عمى أنيا بمثابة مراكز التنسيق االستراتيجي لمبحوث  النظر إلى

 التعاونية.
  دعم وتحفيز الترابط بين مجموعات منفصمة قيام الجيات الحكومية بدورىا في

 (روابطيا ضعيفة) إلحداث االبتكار المفتوح لتدفقات المعرفة. 
 طوير رأس المال االجتماعي المرونة واالنفتاح في ىياكل الشبكات بما يؤدي إلى ت

 والحصول عمى أنماط متنوعة من العمميات االجتماعية.
 .دارة الممكية الفكرية وبراءات االختراع في الجامعات  إنشاء مكاتب لنقل المعرفة وا 
  مساعدة األفراد الذين يقومون بدور الوسيط عمى فيم السياقات والثقافات التنظيمية

 موائمة إلدارة مصادر المعرفة عمى نحو أكثر فعالية. الغامضة لضمان اتخاذ إجراءات
  .تشجيع تدفقات المعارف عبر الحدود الداخمية والتنظيمية المشتركة 
  .بناء اليياكل البلزمة لتبادل المعرفة الضمنية بشكل أكثر كفاءة 
  Absorptive Capacity) متطمبات تحسين القدرة االستيعابية 1-2(

 لممعرفة 
ات الصناعية التي تريد االستفادة من االبتكار المفتوح إلى امتبلك تحتاج المؤسس

القدرة االستيعابية لممعرفة ممثمة في األفراد مرتفعي الميارة حتى يمكن االستفادة من 
ويمكن اإلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في تحسين القدرة االستيعابية الفرص المتاحة. 

المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وذلك من لممعرفة لئلسيام في تحسين نقل 
 خبلل: 

  االنخراط في أنشطة بحثية بتكميف من ممثمي القطاع الصناعي بما في ذلك
 االستشارات.

 .تسويق حقوق الممكية الفكرية 
 .تحويل حقوق الممكية الفكرية وبراءات االختراع إلى الشركاء من الشركات 
 معية والشركات الريادية التابعة لمجامعات في مجاالت إنشاء الشركات الناشئة الجا

 متنوعة.
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  توفير بنية تحتية ونظم معمومات قوية لتبادل المعارف من أجل تيسير نقل المعارف
 عبر الوحدات والمنظمات.

  زيادة المشاركة في صنع القرار وتقميل الحواجز والحدود بين المستويات التنظيمية
 لمتمكين من نقل المعرفة.

  األخذ برأي المؤسسات الصناعية عند تطوير المقررات الجامعية لتحسين جودتيا
 وضمان مواكبتيا لسوق العمل.

  التعرف عمى آراء ممثمي المؤسسات الصناعية في مدى تحقيق الجامعات لنواتج
 التعمم المستيدفة من البرامج األكاديمية ومدى موائمتيا الحتياجاتيم. 

  المتخصصة استنادا إلى الخبرة المباشرة والمعرفة الضمنية تطوير المعرفة الفردية
 التي تشكميا القناعات الفردية والتفاعبلت االجتماعية.

  دراج مقررات خاصة بريادة األعمال تبني القيادات الجامعية اتجاىات التعميم الريادي وا 
 في كافة الخطط الدراسية باألقسام األكاديمية.

 ل األكاديمية بناًء عمى التفكير التصميمي والعمل تطوير حاضنات ريادة األعما
 الميداني. 

 .تحسين التوافق بين مشروعات وأنشطة البحث والتدريس 
 .تطوير االبتكارات واالختراعات واستغبلليا تجاريا 
 .تقديم رؤى يومية لتحسين نوعية الحياة في الجامعات والمنظمات الشريكة 
 Communities of Practice ) متطمبات دعم مجتمعات الممارسة1-1(

يمكن اإلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في دعم مجتمعات الممارسة لئلسيام 
 في تحسين نقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وذلك من خبلل: 

  تصميم وتطبيق مبادرات نقل المعرفة لمعمل عمى المشروعات التعاونية عبر
 المنظمات.

 التشاركية والشبكات االجتماعية في المؤتمرات والمعارض والفعاليات  تعزيز العبلقات
 الصناعية.

 .تطوير العبلقات غير الرسمية ودوائر األصدقاء عبر المنظمات 
 .توفير التدريب لطبلب الدراسات العميا وتنمية ميارات موظفي الشركات 
  المجان القائمة حضور اجتماعات مجالس اإلدارات واالنضمام إلى الشبكات المينية و

 عمى تنفيذ المشروعات.
 .التبادل المؤقت لممنسوبين وتبادل الميام واألدوار إلتاحة حرية التنقل لؤلشخاص 
 .ممارسة التناوب الوظيفي لتيسير نقل المعرفة وتحسين الدافعية 
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  تمثيل المؤسسات الصناعية في المجالس األكاديمية بالجامعات، وتمثيل الجامعات في
 رة المؤسسات الصناعية. مجالس إدا

  إشراك المتميزين من المؤسسات الصناعية في لجان اإلشراف عمى الرسائل العممية
 في الجامعات. 

  انتداب أساتذة الجامعات المتميزين في البحث العممي لمعمل كاستشاريين بالمؤسسات
 الصناعية ذات الصمة بتخصصيم.

 طبلب المسجمين لبراءات االختراع توفير مكافآت مجزية ألعضاء ىيئة التدريس وال
 لتعزيز ممارسات تبادل المعرفة التي تراعي تنوع احتياجات العاممين. 

  إنشاء حدائق لمعموم والتكنولوجيا بيدف تحويل نتائج البحث العممي إلى معرفة يمكن
 نقميا وتسويقيا.

 ي تحفيز مشروعات وحاضنات ريادة األعمال التي تضيف قيمة لمجيات الفاعمة ف
 المنظمة.

) متطمبات التبادل والتشارك المستمر لممعرفة بين الجامعات 5 -1(
 والمؤسسات الصناعية 

يمكن اإلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في تحسين نقل المعرفة بين الجامعات 
والمؤسسات الصناعية والتبادل والتشارك المستمر ليا ألن فائدتو تكون أكبر، وذلك من 

 خبلل: 
 وتطوير ثقافة تنظيمية معرفية.  إيجاد 
  .تخصيص منح سنوية لؤلبحاث العممية ذات االرتباط المباشر بالمؤسسات الصناعية 
  عقد اجتماعات منتظمة بين الشركاء المعنيين بحيث يتم إعطاء الوقت والمكان لتبادل

 وتطوير المعارف الجديدة. 
 .جعل المعرفة واضحة ومتوفرة لمجميع 
 بنقل المعرفة عمى عدة مستويات ومن  مكانات المتاحة بما يسمحاستغبلل كافة اإل

  خبلل قنوات مختمفة في جميع أوجو التعاون.
  إنشاء بيئات ضاغطة مصممة لنقل الباحثين خارج مناطق راحتيم المرتبطة ببيئتيم

 االكاديمية لمواجية األسئمة والتحديات المختمفة عند التقائيم بعالم الشركات. 
 المعارف التي يمكن تقاسميا والتي ال يمكن تقاسميا العتبارات حماية  تحديد نوع

 المزايا التنافسية والخصوصية حول حقوق الممكية الفكرية.
  .قضاء الباحثين األكاديميين وقتا أطول في المؤسسات الصناعية 
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  توظيف التأثيرات اإليجابية لنقل المعرفة في تطوير الجامعات وتحقيقيا أعمى درجة
  الريادية. من

  زيادة مستوى المعارف التنظيمية المتوفرة وعقد دورات تدريبية وورش عمل لمطبلب
 بيدف إكسابيم الميارات والخصائص الريادية. 

  توفير الدعم الفني والمالي لممشروعات الريادية لمطبلب من قبل المؤسسات
 الصناعية.

الجامعات والمؤسسات ) متطمبات التقييم المتوازن لنقل المعرفة بين 2 -1( 
 الصناعية 

استنباط نظام لمتقييم المتوازن يمكن اإلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في 
في استدامة نقل المعرفة بين الجامعات  لمشروعات نقل المعرفة بما يسيم

 والمؤسسات الصناعية، وذلك من خبلل: 
  عات نقل المعرفة.استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم وتتبع أداء مشرو 
 .ضمان إجراء تقييم متعدد األبعاد لنتائج المشروعات ومخرجاتيا 
 .تحقيق منافع واسعة النطاق لممستفيدين وأفراد المجتمع 
  إعبلء قيمة األبحاث التي تسيم في خدمة المؤسسات الصناعية عند تقييم اإلنتاج

 العممي لعضو ىيئة التدريس. 
  ل المشاركة االجتماعية والثقافية (المحاضرات العامة إضافة قيمة لممستفيدين من خبل

 والفعاليات والمعارض). 
  :خاتمة الدراسة

حاولت الدراسة الحالية تحميل مفيوم االبتكار المفتوح وأنماطو وأىميتو 
وانعكاساتو عمى نقل المعرفة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، مع تحديد طبيعة 

لمتنوعة لنقل المعرفة والمعوقات التي تحول دون حدوث تبادل المعرفة المنقولة والصيغ ا
المعرفة عمى الوجو المرغوب فيو، وانتيت الدراسة بتقديم مجموعة من المتطمبات التي 
تساعد عمى اإلفادة من تطبيق االبتكار المفتوح في تحسين نقل المعرفة بين الجامعات 

 والمؤسسات الصناعية. 
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 مراجع الدراسة
 المراجع العربية أوال: 

). دور عمميات نقل المعرفة في تقميل فجوة 9144الحافظ، عمي عبد الستار ( .4
المعرفة: دراسة استطبلعية آلراء األطباء في بعض مستشفيات محافظة نينوي، مجمة 

)، 411)، العدد (22تنمية الرافدين، كمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة الموصل، المجمد (
 . 482 -424ص ص 

). تفعيل التعاون بين الجامعة والصناعة في ضوء 9145سعيد، عصام سيد أحمد (ال .9
، مجمة كمية التربية، جامعة  Triple Helix Modelالنموذج الحمزوني الثبلثي  

 . 942 -428، ص ص 48بورسعيد، العدد 
). درجة ممارسة عمميات نقل المعرفة في وزارة 9142الطوالبة، ميرفت موسى ( .2
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