دراسات أكادميية
سلسلة يصدرها المجلس فى مجال
تطوير الدراسات العليا ودعم البحث العلمى
وبناء القدرات
االصدار الرابع

التعليم العالى والبحث العلمى
من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية
"األسس والمفاهيم واالطار المنهجى"
اعـــــــداد
أ.د /معتز خورشيد
مدير المجلس العربى
للدراسات العليا والبحث العلمى
(سبتمبر )3102

تقديم
استتتتلماا للتتتدور المنتتتوط تحقيقتتت بتتتالمجلس العربتتت للدراستتتات العليتتتا
والبحث العلم – لأحد المؤسسات العلمية اتحتاد الجامعتات العربيتة – الرامتى
الى دعتم الدراستات العليتا وتطتوير البحتث العلمت وتنميتة قتدرات اعضتاء هيئتة
التدريس بالجامعات ومرالز البحوث العربية.
ولتحقيق استدامة التواصل بين المجلس والمجتمع األلتاديمى بالجامعتات
العربيتتة متتن جوتتةم ومجتمتتع الموتمتتين بقضتتايا التعلتتيم العتتالى والبحتتث العلمتتى
العربى من جوة أخرىم فقد رأت ادارة المجلس ان تصدر سلسلة من الدراستات
األلاديميتة والبحثيتتة ترتلتز علتتى متايتم تحقيقت تباعتا متتن أنشتطة علميتتة ينجزهتتا
المجلتس فت اطتار خطتت الخمستية (  ) 3100 - 3102والتت ترجمتت الرؤيتتة
ااستتتراتيجية للمجلتتس ف ت العصتتر المعرف ت باأللفيتتة الثالثتتة ال ت بتترام تنفذيتتة
ومشتتاريع ذات اطتتر زمنيتتة محتتددةم ذلتتال بااضتتافة التتى الدراستتات األلاديميتتة
والعلميتتة التتتى تقتتدم متتن أعضتتاء الويئتتة العلميتتة بالجامعتتات ومرالتتز البحتتوث
العربية.
ونأمل متن وراء نشتر هتذه المتواليتة البحثيتة ان نضتي لبنتة الت صتر
التعليم العالى والبحث العلم وان تصل الرؤي واألفلار المتضمنة بوا الى لافتة
األطتترا المعنيتتة بتطتتوير وتحتتديث منظومتتة البحتتث العلم ت والدراستتات العليتتا
وتنمية القدرات بالجامعات العربية.
وهللا من وراء القصد..
وهو الهادي الي سواء السبيل.....
أ.د /معتز خورشيد
مدير المجلس العربى
للدراسات العليا والبحث العلمى
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قواعد نشر الدراسات بالسلسلة
 -1ان تمثل الدراسة إضافة علمية ،نظرية او تطبيقية ،في مجال تطوير الدراسات
العليا ودعم البحث العلمي وتنمية القدرات.
 -2اال تكون الدراسة قد سبق نشرها ،ويرجي االقرار بذلك ضمن خطاب توجيه
الدراسة ،ويمكن قبول الدراسات السابق تقديمها فى مؤتمرات علمية
 -3اال تتجاوز الدراسة  21صفحة بحجم (الكوارتو ،مسافة ونصف) شامال المراجع
والمالحق.
 -4ان تعتمد االصول العلمية المتعارف عليها في اعداد ونشر الدراسات والتقارير
العلمية بما في ذلك التقديم للدراسة وتعريف اهدافها والمنهجية المتبعة،
والتوثيق الكامل للمراجع والجداول ،وإدراج خاتمة تتضمن خالصة ما توصلت
ايه الدراسة ،على ان تتضمن فى بدايتها قائمة المحتويات.
 -5يشار الي المراجع في متن الدراسة ،وفق القواعد العلمية المتبعة للنشر ،ويشار
الي جميع الجداول بأرقام متتالية ،ويحبذ فصلها في ملحق المقال او في صفحات
مستقلة.
 -6يجري النشر اساسا ً باللغة العربية ،ويجوز نشر دراسات باللغة االنجليزية في
حالة تعذر كتابتها باللغة العربية ،ويرسل فى كل االحوال مع الدراسة ملخص
اليتجاوز ( )051مائة وخمسون كلمة باللغتين العربية واالنجليزية ،وفي حالة
نشر الدراسة باللغة االنجليزية يرسل الملخص باللغة العربية فقط.
 -7يشار في خطاب توجيه الدراسة الي الصفة الحالية لمعد الدراسة.
 -8تخضع الدراسة للمراجعة والتقييم من قِبل رئاسة ومستشاري التحرير أو
محكمين يتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات العربية.
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أوالً :خصائص االقتصاد المعرفى
يلخص شلل ( )0الخصائص والسمات المميزة "ألقتصاد المعرفة" باأللفية
الثالثة على النحو التالى (:)World Bank 2002
 -1يمثل البحث والتطوير واالبتكار والتحديث التكنولوجى أحد عوامل
اانتاج المؤثرة فى اقتصاد المعرفة نظرا لدوره فى تنمية صناعات
وخدمات انتاجية لثيفة المعرفة .ومن ثم فإن القطاعات اانتاجية
والخدمية بإقتصاد المعرفة تتطلب بالضرورة تخصيص معدات
مرتفعة من اانفاق على البحث والتطوير(.قد تصل فى بعض
الصناعات الى نحو  %21من صافى العائد).
 -2يرتلز االقتصاد المعرفى – بشلل لبير – على رأس مال بشرى على
مستوى عال من جودة األداء والقدرة على القيام بموام البحث
والتطوير .لما يتعين أن تلتسب الموارد البشرية  -المشارلة فى
العملية اانتاجية بإقتصاد المعرفة  -موارات عامة وشخصية ومونية
داعمة لالنتاج لثي المعرفة م فى اطار مستمر من التعلم مدى الحياة.
أى أن التدريب واعادة التأهيل والتساب الموارات يمثل نشاطا مستمرا
للقوى العاملة فى اقتصاد المعرفة م لما يُعد اإلرتقاء بالمستوى
التعليمى للعاملين بوذه الوحدات ااقتصادية المعرفية أمرا هاما يتعين
التأليد علي فى هذا المجال .
 -3يرتلز "اقتصاد المعرفة" على فلر حديث ا يعتمد فى تحقيق نموه فقط
على – التوسع فى الطاقة اانتاجية وزيادة معدات الربحية وزيادة
ااستثمارات المادية وتطبيق سياسات مالئمة للتخصيص المالى – بل
يعتمد باألساس على ااستثمار فى العنصر البشرى وتعظيم المخزون
المعرفى المتجدد ودعم جوود التطوير واابتلار.
 -4يعتمد "االقتصاد المعرفى" على اارتباط الشبلى بين المؤسسات
اانتاجية والخدمية فى اطار تنظيمى متلامل وتعاون بينى على لافة
األصعدة .ومن الصعوبة تحقيق هذا اارتباط الشبلى بين قطاعات
ااقتصاد الوطنى دون توافر بنية تحتية حاسوبية ومعلوماتية متطورة
ومتلاملة .ومن ثم فإن تقنية المعلومات وااتصاات تمثل أداة رئيسية
لنجا ااقتصاد المعرفى وتحقيق ألهداف المرغوبة .
 -5يتعين أن يتوافر فى الوحدات اانتاجية والخدمية القدرة والكفاءة على
اكتساب المعارف وتكويدها وتنميطها ومعالجتها ونشرها على
الوسائط االلترونية.
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خصائص اقتصاد المعرفة وسماته المميزة

اقتصاد يعتمد على
البحث والتطوير
واالبتكار التقنى
كأحد عوامل دالة
االنتاج

فكر اقتصادى
حديث يربط النمو
االقتصادى
بمستويات التعلم
واالبتكار ويرتكز
على المخزون
المعرفى المتجدد

رأس مال بشرى
قادر على البحث
والتطوير وتنمية
المهارات
والجدارات فى
اطار للتعلم مدى
الحياة

اقتصاد قائم على
االرتباط الشبكى
بين المؤسسات
االنتاجية فى اطار
تنظيمى متكامل
وتعاون بينى على
كافة األصعدة

تعاظم وانتشار
األنشطة المعلوماتية
على مستوى
قطاعات وأنشطة
االقتصاد الوطنى

قدرة وكفاءة
الكتساب المعارف
وتكويدها وتنميطها
ونشرها على
المجتمع

شكل ( )0خصائص وسمات اقتصاد المعرفة
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 -6يتسم "االقتصاد المعرفى" بشلل عام بشيوع وانتشار استخدام األنشطة
المعلوماتية على مستوى قطاعات ااقتصاد الوطنى م بما يتطلب
زيادة فى الطلب على خريجى الحاسبات والمعلومات والمتخصصين
فى هذا مجال المعلوماتية وال ُنظم.
ثانيا ً :التعليم والبحث العلمى – قاطرة التنمية
ساهم توج االقتصاد المعرفى باأللفية الثالثة – نحو تعاظم مستويات المنافسة م
وااعتماد على رأس مال بشرى ذو قدرات وموارات عالية م وتطوير أُطر
مؤسسية متشابلة بين الدول وعبر الحدود م وتبنى صناعات لثيفة المعرفة –
فى اعادة صياغة وتنمية الدور المرغوب للتعليم العالى فى دعم التنمية
ااقتصادية على المستوى الوطنى .حيث ألدت الدراسات التنموية – فى هذا
الصدد – أن الدول التى حققت تقدما ملموسا فى مجال التنمية االقتصادية
واالجتماعية تسعى حلوماتوا – بشلل أساسى – الى بناء موارد بشرية ذات
موارات ولفاءات عالية م وتبنى منوجية متقدمة للبحث العلمى ترمى الى حل
المشلالت والتخطيط المستقبلى فى اطار أهدا استراتيجيتوا القومية للنمو
ااقتصادية .ومما ا شال في م أن هذا النمط التنموى الجديد يتطلب ترالم
مستمر للموارات اادارية والتنظيمية والمعرفية التى يملن بناءها فقط خالل
المرحلة التعليمية الثالثة (أى المرحلة الجامعية).
وقد ساهمت التطورات السابقة  -فى عصر الثورة المعرفية  -فى
حدوث زيادة ملحوظة فى معدل العائد الداخلى (  )IRRللعملية التعليمية فى ظل
تعاظم الطلب على العمالة الماهرة فى العديد من الدول م وبحيث أصبح نمو
ااقتصادات الحديثة فى معظم بقاع العالم يعتمد – بشلل متزايد – على معدات
عالية من الموارة وتعليم على مستوى مرتفع (جامعى أو أعلى) وجدارات فنية
ومونية متقدمة م باإلضافة الى الموارات العامة فى اللغات واستخدام الحاسوب
وصياغة التقارير والعمل لفريقم ...وهلذا.
وخالصة القول أن التعليم العالى قد أضاف الى دوره التقليدى  -كمقدم
لخدمة اجتماعية  -الفاعلة فى جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية .ومن هذا
المنطلقم يملن تبرير األنفاق على التعليم العالى فى الوقت الراهن بلون
استثماراً استراتيجيا ً يرلز على بناء القدرات البشرية واارتقاء بمعدات
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االنتاجية بغية تعزيز قدرات االقتصاد الوطنى ودعم إملانات التنافسية على
المستويين ااقليمى والعالمى.
وفى اطار الدور الجديد للتعليم العالى م أ ُتفق على عدد من المحددات
لتقييم أداءه تتضمن اآلتى :التوج ااستراتيجى م واستقاللية الجامعات م
والحولمة الرشيدةم وأساليب اادارة م والمحاسبة والمصداقيةم ومصادر
التمويلم والتعاون ااقليمى والدولىم وأخيرا قدرات البحث والتطوير.
وحتى يملن تأليد دور التعليم العالى فى دفع جوود التنمية ااقتصادية
الى األمام فإن من الضرورى النظر الى الوج اآلخر للعملة وهو البحث
العلمىم بحلم أن مع التعليم يمثالن قاطرة التنمية وقوتها الدافعة فى عصر
العلم والمعرفة باأللفية الثالثة .ويملن تعزيز قدرات البحث العلمى من خالل
ااتجاهات الرئيسية التالية (: )Khorshid 2012
-1
-2
-3
-4

اعادة صياغة الدور البحثى للجامعات من أجل دعم التنمية م
انشاء مرالز مستقلة للبحث العلمى والتلنولوجيا ذات مدخالت
ومخرجات على مستوى عال من الجودة والتميزم
تعزيز قدرات البحث والتطوير بالشرلات والمؤسسات الصناعية
والخدمية ()R&D unitsم
تحديث البنية التحتية البحثية وربطوا بمتطلبات القطاعات اانتاجية
والخدمية بشلل خاص والمجتمع المدنى بشلل عام.

ويسعى التوج األول – المدعوم من منظمة اليونسلو – الى تعزيز الموام
البحثية للجامعات من خالل ثالث أشلال رئيسية -:
 التوسع فى بناء جامعات بحثية ترلز على ثقافة البحث والتطوير من
خالل موارد بشرية ذات قدرات بحثية متطورة وبنية معلوماتية حديثةم
 تحديث البنية البحثية للجامعات من خالل انشاء منتجعات بحثية ومرالز
لالبتلار والتطوير التلنولوجى وحضانات صناعية بما يساهم فى ربط
المخرجات البحثية الجامعية بمتطلبات المجتمعم
 تدويل العملية التعليمية والبحثية بالجامعات بغية تعظيم ااستفادة من
الثقافات البحثية المتنوعة وبناء القدرات البشرية العلمية وايجاد بدائل
تمويلية م
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 دعم الدراسات العليا وبناء مدارس بحثية متقدمة فى مجال البحوث
ااساسية والتطبيقية على حد سواء.
أما االتجاه الثانى فيرتلز على بناء مرالز بحثية مستقلة ومعاهد علمية
افتراضية وشبلات بحثية فى عدد من المجاات العلمية المؤثرة فى التنمية.
ويتعين على هذه المرالز أوالمعاهد أن تراعى تحقيق المعايير العالمية للجودة
والمساهمة فى جوود تنمية المجتمع م مما يحقق تميزها العلمى وتمايزها عن
أقرانوا  .لما تعد المشارلة فى الشبلات البحثية اافتراضية على المستوى
العالمى أمرا موما لموالبة الثورة المعرفية.
ويعلس التوجه الثالث ضرورة تحويل الوحدات الصناعية التقليدية الى
صناعات كثيفة المعرفة من خالل ااعتماد على عمالة ماهرة وتلنولوجيا
متقدمة من ناحية م وإنشاء وحدات حديثة ومتطورة للبحث والتطوير
(  )Research & Developmentتقوم بالتحديث المستمر والتطوير المستدام
للعملية اانتاجية بوذه الشرلات الصناعية من ناحية أخرى .وفى حالة تعذر ذلال
م يملن التعاقد مع أحد المرالز البحثية المتطورة أو احدى الجامعات ذات
التوج البحثى  .أى أن من المطلوب أن تتحول الشرلات أو الوحدات الصناعية
الى ليانات "كثيفة المعرفة" من خالل تعظيم اانفاق على البحث والتطوير.
ويمثل التوجه الرابع رؤية بحثية جديدة تربط المخرجات البحثية
بمتطلبات القطاعات اانتاجية والخدمية بما استطلح على تسميت بالمنتجعات
البحثية ( )Research Parksومرالز اابتلار التلنولوجى ( Technological
 .)Innovation Centersوالفلرة األساسية لوذه المنتجعات  -التى ترتبط
أساسا بأحد الجامعات أو المؤسسات البحثية اللبيرة  -هى السعى الى استلمال
دورة البحث واالبتكار بدأ من البحوث ااساسية والتطبيقية وانتقاا الى النماذج
الصناعية وانتواءا بالمنتجات التى يملن تسويقوا أو طرحوا فى أسواق السلع
والخدمات.
ويملن تمثيل دور البحث العلمى والتعليم العالى فى دعم التنمية
االقتصادية أو أحداث نمو اقتصادى مرتفع ومستويات جيدة لرفاهية المواطنين
من خالل الشلل رقم ( )3الذى يحدد من ناحية مصادر النمو االقتصادى
ويوضح من ناحية أخرى دور التعليم العالى والبحث العلمى فى تعزيز
واستدامة هذا النمو ااقتصادى  .إذ يساهم التعليم العالى فى تنمية وتعزيز
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قدرات عنصر العمل لأحد عوامل اانتاج السلعى والخدمى .وهنا يتعين ضمان
تميز وتمايز الخريج وتعظيم قدرته التنافسية واكسابه المهارات المطلوبة
بأسواق العمل وعلى وجه الخصوص قدرات البحث والتطوير .ويأتى تأثير
البحث العلمى على مستوى عنصر رأس المال من خالل دور مرالز التميز
البحثى والجامعات البحثية وشبلات البحث العلمى العالمية .بيد أن استدامة
التنمية ااقتصادية تتطلب دعم التقدم التقنى والتحديث التلنولوجى  .وهنا يأتى
دور المنتجعات البحثية ومرالز التنمية التلنولوجية والحضانات الصناعية
...الخ
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مساهمة التعليم العالى
والبحث العلمى

مصادر النمو االقتصادى
(عناصر االنتاج)

التعليم العالى

القيمة المضافة

• تميز وتمايز الخريج
• تنمية المهارات والجدارات المهنية

الموارد البشرية
(عنصر العمل)

• بناء قدرات البحث والتطوير

البحث العلمى

رأس المال المادى
(عنصر رأس المال)

•
•
•

التقدم التقنى
والتحديث التكنولوجى

•
•
•

مراكز التميز البحثى
الجامعات البحثية
شبكات البحث العلمى
االبتكار البحثى
المنتجعات البحثية
مراكز التنمية التكنولوجية
الحضانات الصناعية

المدخالت الوسطية
(االستهالل الوسيط)

التحديث التكنولوجى لمدخالت
االنتاج الوسيطة

مدخالت/مخرجات
العملية االنتاجية

سياسات واستراتيجيات التحديث
بعصر المعرفة بااللفية الثالثة

شكل رقم ( )3مصادر النمو االقتصادى ومساهمة التعليم العالى
والبحث العلمى
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أى أن البحث العلمى فى عصرنا الراهن – الذى يتسم بثورة العلم والمعرفة –
يتعين أن يرتبط باابتلار م وبحيث ُتعد الدورة المتكاملة للبحث واالبتكار –
التى تبدأ بالعلوم ااساسية والبحوث التطبيقية ثم بالنماذج الصناعية بالحضانات
وتنتوى بالتطوير والتحديث التلنولوجى – من أهم العوامل ذات التأثير
المجتمعى والداعمة للتحديث الصناعى والخدمى بما يسوم فى تحقيق معدات
نمو اقتصادى مرتفعة .
ثالثا ً :التعليم العالى واقتصاد المعرفة
يملن تفسير دور التعليم والبحث العلمى فى التنمية ااقتصادية  -أيضا -
من خالل رؤية موازية تبدأ بأننا نعيش عصر "ااقتصاد المعرفى " باأللفية
الثالثة م  .حيث يؤثر فإن اقتصاد المعرفة بشلل أساسى على عوامل اانتاج
المؤدية الى النمو ااقتصادى (ووفق شلل ( . ))2وبحيث يضي "اقتصاد
المعرفة" عوامل انتاج جديدة الى جانب العمل ورأس المال هى-:
 رأس المال البشرى م
 رأس المال ااجتماعى
 رأس المال (أو الملون) المعرفى
ويمثل "رأس المال البشرى" مجموعة المعار والموارات والخبرات
والقدرات العلمية والمونية التى يلتسبوا األفراد بصفتوم عامل من عوامل
اانتاج المرتبطة بمجتمع واقتصاد المعرفة .وبالطبع فإن يقع على عاتق
المؤسسات التعليمية والتدريبية بشلل عام  -والجامعات بشلل خاص  -اعادة
هيللة مواموا وأنشطتوا العلمية والثقافية لبناء رأس المال البشرى المرغوب
(شلل ( .))2وبالطبع فإن مخرجات الجامعات – فيما يخص رأس المال
البشرى – يتعين ثقلوا وتدريبوا وتوجيووا بشلل مستدام بعد التخرج لموالبة
التغيرات الدينامية فى أسواق العمل واقتصاد المعرفة .وبالرغم من أن بناء
العنصر البشرى المعرفى ذو اللفاءة العالية يساهم بشلل مباشر فى املانية
التوافق مع عصر المعرفة واقتصاده فإن يؤثر أيضا وبشلل ألثر عمقا على
ترليبة المجتمع وسمات الويللية بما يساهم فى تطوير نظم سياسية وثقافية ألثر
حداثة وديمقراطية وعدالة.
ويعلس "رأس المال االجتماعى" فى عصر المعرفة م المعايير والقيم
والثقافة والممارسة والفوم المشترال الداعم لالرتقاء باألنشطة اانتاجية والخدمية
بالدولة من ناحية م والقدرة على المشارلة فى الحياة
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رأس المال (أو
المكون)
المعرفى
رأس المال
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شكل رقم ( )2دالة االنتاج باالقتصاد المعرفى فى األلفية الثالثة
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العامة من خالل تأليد اارتباط الشبلى للمؤسسات ودعم التعاون بين
المجموعات وفرق العمل واألفراد من ناحية أخرى.
أما "رأس المال المعرفى" فوو يتمثل فى ترالم اانتاج المعرفى
والتقنيات الحديثة بالمؤسسات اانتاجية والخدمية بما يشلل وحدات اقتصادية
لثيفة المعرفة .وهنا يأتى دور البحث العلمى واالبتكار التكنولوجى فى التنمية
ااقتصادية وأحداث تغيرات مجتمعية تسوم فى دعم اقتصاد المعرفة .
ويوضح شلل ( – )4من ناحية أخرى  -المرتلزات الرئيسية التى يقوم عليوا
اقتصاد المعرفة فى األلفية الثالثة .ودور مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى
فى دعم هذه المرتلزات م إذ يملن تأليد ما يلى :
-1

-2

-3

-4

تعد هذه الجامعات – بطبيعة تلوينوا وبدورها المجتمعى – من أهم
المؤسسات القادرة على انتاج ونشر المعار  .لما تساهم مؤسسات البحث
العلمى واابتلار والتحديث التقنى فى انتاج معار متطورة تتواءم مع
ثورة العلم والتلنولوجيا م وبحيث تشلل الجامعات الحديثة ومرالز البحث
والتطوير أحد العناصر المؤثرة فى النموذج ااقتصادى المعرفى.
يعد التوج الحديث لبناء بنية بحثية تسمح بإغالق الفجوة بين مخرجات
البحث العلمى ومتطلبات أسواق السلع والخدمات من أهم ااستراتيجيات
البحثية باأللفية الثالثة  .ومن ثم تمثل المنتجعات البحثية والحضانات
الصناعية ومرالز اابتلار التلنولوجى الملحقة بالجامعات أو المستقلة م
أحد األُطر المؤسسية التى تحقق هذا التوج الجديد فى العصر المعرفى.
بما أن ااقتصاد المعرفى يتطلب – بالضرورة – لوادر بشرية وقوة عمل
على مستوى مرتفع من الجدارات المونية والموارات العامة لأحد عناصر
(أو عوامل) دالة اانتاج م فإن يتعين على الجامعات أن تعيد صياغة
أهدافوا ااستراتيجية وتعديل هياللوا األلاديمية بما يسمح بتوفير خري
قادر على موالبة هذه المتطلبات والخصائص المعرفية.
من المؤلد أن توسع الجامعات  -فى تطوير برام متعمقة فى مجاات
تقنيات المعلومات وااتصاات ونظم المعلومات وهندسة الحاسبات -
يساهم فى توفير خبرات متطورة فى هذا المجال لخدمة المؤسسات
الصناعية والشرلات الخدمية وباقى مؤسسات المجتمع المدنى  .ومن
المالحظ أن خريجى لليات الحاسبات والمعلومات بمصر – على سبيل
المثال – يقومون بدور هام فى دعم مرتلزات اقتصاد المعرفة.
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المرتكزات الرئيسية القتصاد
المعرفة

خصائص المنظومة الحديثة للتعليم
والبحث العلمى

نموذج اقتصادى مؤسسى يوفر
الحوافز الداعمة انتاج ونشر
واستخدام المعار الجديدة بلفاءة
وقدرة عالية
نظام مستدام للتطوير واابتلار
يسمح بتوطين التلنولوجيا وتحويلوا
الى منتجات سلعية وخدمية

اعادة هيكلة المؤسسات التعليمية
والبحثية وأسلوب حوكمتها لتسمح
بإنتاج ونشر المعارف
تطوير بنية بحثية حديثة تركز على
اغالق الفجوة بين المخرجات
البحثية متطلبات أسواق السلع
والخدمات

نظام حديث ومتطور للتعلم
واكتساب المهارات والجدارات
والخبرات المعرفية

اعادة النظر فى البرامج األكاديمية
وبرامج التدريب واكساب المهارات
بالجامعات بغية دعم الخبرات
المعرفية

بنية معلوماتية

التوسع فى تطبيق تكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات واستخدامها
فى مجاالت التعليم والبحث العلمى
صياغة الدور التنويرى والخدمى
المجتمعى للجامعات لدعم مناخ
ااقتصاد المعرفى

وحاسوبية ديناميكية
مرتكزات غير ملموسة لخلق المناخ
االجتماعى المالئم القتصاد المعرفة

شكل رقم ( )4األعمدة الرئيسية التى يرتكز عليها اقتصاد المعرفة ودور
التعليم والبحث العلمى
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 -5من أهم موام الجامعات – فى عصرنا الحديث – دورها التنويرى والثقافى
الذى تقدم للمجتمع بلافة شرائح  .ومن ثم فإن لوا دور موم فى توفير
المناخ المالئم للتحول الى عصر ااقتصاد المعرفى .ومن المفروض أن
تختص المومة الثالثة بالجامعات  -التى تقدم خدمة للمجتمع وتنمية للبيئة
المحيطة  -بوذا الدور فى المجتمع المعرفى باأللفية الثالثة.
رابعا ً :التعليم العالى والتنمية االقتصادية – االطار الهيكلى
تزايد ااهتمام بسياسات التعليم العالى والبحث العلمى  -فى األلفية
الثالثة  -لأحد أولويات دعم تحقيق التنمية  .حيث ألد معظم الباحثين فى العلوم
ااقتصادية أن التعليم العالى والبحث العلمى يمثالن قاطرة الدول للتقدم وتحقيق
نمو اقتصادى مستدام .وقد نبع هذا ااهتمام بالمرحلة التعليمية الثالثة (أو التعليم
العالى) بحلم تأثيرها المباشر على القدرة التنافسية لالقتصاد  .ففى ظل اقتصاد
عالمى – يرتلز على عصر المعرفة – يصبح ضمان جودة واعتماد التعليم
العالى والبحث العلمى من أهم التوجوات التنموية على مستوى الدول المتقدمة
والنامية على حد سواء.
وفى هذا ااطار سعت عدد من الدراسات الى وضع اطار هيللى يربط
التعليم العالى باألداء ااقتصادى ويقيم انعلاساتوا التبادلية م حيث حددت منظمة
التنمية والتعاون ااقتصادى ( )OECDفى عام ( )3112موام للتعليم العالى من
حيث تأثيرها فى التنمية ااجتماعية وااقتصادية على النحو التالى ( Pillary
: )2011





بناء رأس المال البشرى (من خالل التعليم والتدريس والتدريب
والساب الموارات)
بناء قواعد المعلومات المعرفية (من خالل جوود البحث وتطوير
المعار )
نشر واستخدام المعارف (وذلال بالتفعل مع مستخدمى المعرفة)
صيانة المعرفة (من خالل تنظيم تخزين ونقل المعرفة)

وقد صاحب – هذا الدور التنموى – اتجاه التعليم العالى للتنوع فى
برامج االاديمية وهيالل المؤسسية وأساليب التعليم والتعلم ب ومن ثم
ظوور أنواع جديدة من مؤسسات مثل الجامعات التلنولوجية والمعاهد الفنية
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ولليات الدراسات العليا ومرالز التعليم المفتو ووحدات التعلم مدى الحياة.
وقد تم انشاء هذه المؤسسات التعليمية المتنوعة لتحقيق األغراض التالية
(-:)Bloom etal 2006
-

تطوير عالقات ألثر عمقا بين التعليم العالى والعالم الخارجىم
موالبة الحاجات المتزايدة بأسواق العمل الديناميلية فى عصر المعرفة
باأللفية الثالثةم
اتاحة االتحاق بمؤسسات التعليم العالى لشرائح مجتمعية ألثر اتساعا .
توفير سبل اإلعداد المونى المتميز للخري من خالل اضفاء بُعد تطبيقى
عملى على البرام الدراسية.
احتواء التنوع المتنامى لللفاءات المونية المطلوبة فى القطاعات
اانتاجية والخدمية المجتمعية.

وقد نجم عن هذا التنوع غير المسبوق فى مؤسسات التعليم العالى وبرامج
االاديمية اعادة النظر فى الرؤى والخطط ااستراتيجية والسياسات ااصالحية
ومتطلبات اعادة الويللة .وقد ساهمت معظم هذه الرؤى وااستراتيجيات
والسياسات – باألساس – فى جعل التعليم العالى ألثر موالبة لمتطلبات المجتمع
وااقتصاد باأللفية الثالثة.
وفى هذا ااطار أقتر عدد من الباحثين أُطرا منوجية توضح دور
التعليم العالى فى دفع جوود التنمية واارتفاع بمعدات النمو ااقتصادى .
ويمثل شلل ( )5اطاراً منهجيا ً معدالً يعتمد على دراسة لل من قبل بلوم ولانين
وتشان ( )Bloom, Canning and Chan 2006ويقتر هذا ااطار أن
التعليم العالى من المملن أن يساهم فى أحداث النمو االقتصادى من خالل
قنوات خاصة وأخرى عامة .حيث تشتمل القنوات الخاصة لألفراد على فرص
عمل أفضل من خالل زيادة انتاجية ومهارة الخريج (الذى يمثل عنصر العمل
بدالة اانتاج) ومرتبات أعلى ومن ثم قدرة ألبر على االدخار واالستثمار .لما
يؤدى التحسن فى نصيب الفرد من الدخل نموا فى معدات انفاق ومن ثم زيادة
معدات الطلب على السلع والخدمات .
ومن المفروض أن خري التعليم العالى يستطيع – من خالل خبراته المهنية
ومهاراته العامة والشخصية – ان يبدأ مشروعا خاصا فى اطار مناخ مالئم
لريادة األعمال وفى ظل دعم حلومى للشباب من أجل العمل الحر  .لما تسمح
 01-

نظم وبرام التعليم العالى بتعدد وعمق التخصصات المونية واالاديمية ومن
ثم اثراء أسواق العمل وموالبة متطلباتوا فى عصر المعرفة .باإلضافة الى ما
سبق م أشارت الدراسات التحليلية الى تحسن المستوى الصحى لألفراد وجودة
حياتوم مع ارتفاع مستوى التعليم  .وبالتالى فإن األفراد يملنوم العمل بلفاءة
وقدرة أعلى لفترة زمنية أطول فى ظل مستوى تعليمى أفضل  .وينت عن هذه
اآلثار مجتمعة انخفاض مستويات الفقر وتحسن ملحوظ فى رفاهية المواطنين.

شكل رقم ( )5االطار المنهجى لدعم التعليم العالى والبحث العلمى للتنمية
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و ُتعد اانعلاسات العامة – أو المزايا العامة – للتعليم العالى فى مجال ااقتصاد
القومى أقل وضوحا من المزايا الخاصة .بيد أن التحسن فى األداء ااقتصادى
لألفراد من المتوقع أن ينعلس بشلل موجب على معدات نشاط ااقتصاد
الللى .إذ أن األفراد األلثر تعليما تتحسن معدات ادخارهم ومن ثم فأنوم
يساهمون فى زيادة حصيلة الضرائب  .ومن ناحية أخرى فإن تحسن مستوى
األجور ومدخرات األفراد من المملن أن يدعم قدرة المجتمع على االستثمار
فى األصول الثابتة وبما يساهم فى ارتفاع معدات النمو ااقتصادى  .لما يساهم
التحسن فى مستويات دخل األفراد فى زيادة االنفاق االستهالكى ومن ثم تنشيط
الطلب على السلع والخدمات وزيادة معدات اانتاج القومى .ويضا الى ما
سبق م ان تحسن المستوى التعليمى لألفراد يؤدى الى توفير مناخ اقتصادى
واجتماعى ألثر مالئمة للتنمية وألثر جذبا لالستثمار .وأخيرا – وليس آخرا –
فإن البحث العلمى الجامعى – ذو التوج التطبيقى – من المملن أن يساهم فى
ترشيد العملية اانتاجية بالمصانع والشرلات الخدمية وتقليل تللفة انتاجوا بما
يساهم فى تحسن مستويات الربحية.
وتفترض اآلثار الللية السابقة للتعليم العالى والبحث العلمى
وانعلاساتوا على جوود التنمية م التفاعل مع اقتصاد تقليدى وليس اقتصاداً
معرفيا ً يتواءم مع متطلبات األلفية الثالثة .فلما ذلرنا سابقام يعد العنصر
البشرى األلثر تعليما وقدرة على البحث والتطوير والتسابا للموارات العامة
والخاصة من أهم عناصر اانتاج فى ااقتصاد المعرفى .ومن ثم فإن التعليم
والبحث العلمى يمثالن عوامل أساسية فى دالة انتاج المؤسسات الصناعية
والخدمية بااقتصاد المعرفى .يضا الى ما سبق م أن خري التعليم العالى –
فى مجتمع المعرفة – يلون ألثر وعيا ً وفهما ً وقدرة على استخدام التكنولوجيا
الحديثة .والخري المتميز يملن تطوير أساليب وموارات تلنولوجية م لما
يملن أن يساهم فى نقل وتوطين هذه التقنيات الحديثة للعاملين بشلل عام.
ولما ذلرنا سابقا م فإن خري التعليم العالى يُعد ألثر قدرة على تطوير
مشروعات صغير فى اطار ريادة األعمال م وهو ما يدعم خلق فرص عمل
جديدة وتقليل معدات البطالة.
وبالطبع فإن االطار الهيكلى المقترح يفترض اغالق دائرة العالقات
التبادلية من خالل توج السياسات ااقتصادية الى زيادة معدات اانفاق على
منظومة التعليم والبحث العلمى وتطويرها وتحديثوا لموالبة متطلبات ااقتصاد
المعرفى .
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خامسا ً :المؤشرات االحصائية والنتائج التحليلية
برغم أن تقديرات معدل العائد الداخلى ()Internal rate of return
للتعليم العالى – فى العديد من الدراسات ااقتصادية – ُتعد منخفضة بالمقارنة
بنفس المؤشر ااقتصادى للتعليم قبل الجامعى فإن المشللة فى هذه الدراسات
أنوا رلز باألساس على العوائد المالية التى يجنيوا الفرد وما يوفره من ايرادات
ضريبية م ولم تراع – أو أهملت – المزايا غير المباشرة للتعليم العالى التى
يملن تقديرها بتحليل اانعلاسات على ريادة األعمال م وخلق فرص العملم
وضمان الحولمة الرشيدة فى المجالين ااقتصادى والسياسى م والتحسن المتوقع
فى مستوى الصحة العامة فضال عن تأثيره الموجب على المناخ ااجتماعى.
ويتعين التأليد  -فى هذا الصدد  -ان معدل العائد الداخلى – لمقياس للعائد
ااقتصادى – األثر الموجب للبحث والتطوير على معدات األداء ااقتصادى
الللىم وهو ما يميز ااقتصاد المعرفى باألفية الثالثة.
هذا وقد أظورت عدد من الدراسات والبحوث اآلثار المباشرة وغير
المباشرة للتعليم العالى والبحث الجامعى على معدات األداء ااقتصادى
وااجتماعى على النحو التالى:
 -1وجد الباحثون بارو ومارتن ( – )Barro and Martin 1995من
خالل دراسة تم تطبيقوا على عدد من النظم التعليمية بعدد من الدول -
أن ارتفاع مستوى التعليم لألفراد الذلور وصوا الى المرحلة الثانوية
والجامعية يؤدى الى انعلاسات موجبة على معدات النمو ااقتصادى
مقاسة بالزيادة فى النات المحلى ااجمالى .لما تملنوا من تقدير
معدات ارتباط موجبة بين النات المحلى ااجمالى ( )GDPعلى
المستوى القومى ومخزون رأس المال البشرى يعد عامال هاما (بتعريفة
الواسع المتضمن للمستوى الصحى والتعليمى) .بمعنى أن اارتقاء
برأس المال البشرى يساهم فى ااسراع بمعدات النمو ااقتصادى.
 -2بمراجعة المؤشرات الخاصة بإنتاجية عناصر اانتاج Total Factor
) – )Productivityبإستخدام سلسلة زمنية بالممللة المتحدة ومدى
ارتباطوا باإلنجاز التعليمى( ) Jenkin 1995م فقد وجد الباحث أن
الزيادة فى خريجى التعليم العالى (سواءا المرحلة الجامعية األولى أو
مرحلة الدراسات العليا) بنسبة ( )%0يتوقع لوا أن تحدث نمو مماثل
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المحلى ااجمالى بمعدل يتراو

-3

-4

-5

-6

فى النات
()%14.2
خلصت دراسة للمنظومة التعليمية بدولة تايوان ( )Lin 2004الى أن
التعليم العالى قد لعب دورا هاما فى تحقيق النمو ااقتصادى على
المستوى الوطنى .حيث أفادت هذه الدراسة التحليلية أن الزيادة فى
العدد الترالمى لخريجى التعليم العالى بنسبة ( )%0قد ساهمت فى نمو
اانتاج الصناعى بما يقارب نسبة ()%1425م وأن الزيادة فى أعداد
خريجى الوندسة والعلوم الطبيعية بمعدل ( )%0قد ساهمت فى ارتفاع
حجم اانتاج الزراعى بنسبة ( .)%1405وقد ساهمت هذه الورقة
البحثية فى دراسة اآلثار المترتبة على الترليز االاديمى للبرام
ووصلت الى نتيجة عامة مفادها أن "المجاات الوندسية والعلوم
الطبيعية لوا التأثير األلبر على معدات نمو النات ااقتصادى الللى".
أشارت الدراسة التحليلية للباحثين وول وجيتلمان ( Wolff and
 )Gittleman 1993الى أن الزيادة فى معدات االتحاق بالتعليم
العالى ستؤدى الى نحو مماثل فى انتاجية العمل  .لما أفادت  -نفس
الدراسة  -أن نصيب الفرد من العلماء والموندسين يؤثر أيضا بمعدات
نمو ااقتصاد الوطنى.
أظورت دراسة تحليلية لست دول متقدمة ( De Meulemeester
 )and Rochat 1995وجود عالقة معنوية بين التعليم العالى والنمو
ااقتصادى فى فرنسا واليابان والسويد والممللة المتحدة م فى حين لم
يظور هذا اارتباط فى حالة ايطاليا واستراليا .وقد خلصت الدراسة الى
أن يتعين تطويرالنظم ااجتماعية والسياسية وااقتصادية بوذه الدول
وتحديث بنيتوم التلنولوجية حتى يملن ااستفادة من الترالم المعرفى
لدى خريجى التعليم العالى بما يؤثر بشلل موجب على النمو
ااقتصادى.
تشير دراسة بالوايات المتحدة األمريلية ( Bloom and Canning
 )2004الى أن الوايات التى يرتفع بوا أعداد خريجى الجامعات أو
اللليات العليام يزداد بوا معدات األجور والمرتبات بالمقارنة بالوايات
األخرى .بيد أن هذه النوعية من الدراسات لم تتم تطبيقوا حتى اآلن
على مستوى الدول النامية.
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من ( )%1443الى

 -7فى نفس الدراسة السابقة م تم قياس معامل أرتباط احصائى موجب بين
التعليم العالى والنجا فى ريادة األعمال .وقد استخدم الباحثون
المعامل الللى ألنشطة ريادة األعمال (Entrepreneurship Total
 )Activity Indexالذى يستخدم معلومات من ( )00دولة لقياس نسبة
األفراد المشارلين فى مشروعات جديدة .حيث اتضح أن خريجى
التعليم العالى هم األلثر مشارلة فى مشروعات ريادة األعمال  .وأن
المشروعات التى يشارال بوا األفراد األلثر نجاحا تعليما تلون – فى
غالب األحيان – ألثر نجاحا عن المشروعات المشارال بوا أفراد أقل
تعليما.
 -8يعد البحث العلمى من أهم األنشطة الدافعة للنمو ااقتصادى وتعزيز
لفاءة عناصر اانتاج .حيث ألدت دراسة بالبنال الدولى ( Lederman
 )and Maloney 2005تم تطبيقوا على مجموعة من الدول بإستخدام
أسلوب تحليل اإلنحدار أن جوود البحث والتطوير انعلست بشلل مباشر
على معدات النمو ااقتصادى.
 -9أفادت دراسة للباحث بلوم وآخرين ( )Bloom etal 2006الى وجود
ارتباط موجب بين معدات االتحاق بمرحلة التعليم العالى وعدد من
مؤشرات الحولمة مثل :غياب الفساد اادارى م وسيادة القانون م
وغياب الفتن الطائفية م وتراجع البيروقراطية.
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