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وذلك املبتكرة،  العلمي الوظيفة األهم للجامعةيشكل اإلنتاج تأسيسا على ما سبق، 

 التنمية الصناعية،
ً
  ملا له من دور محوري في تحقيق التنمية بكل أبعادها وتحديدا

ً
فضال

 عن كون
ً
 مهما

ً
يحدد تنافسيتها وتصنيفها؛ حيث يلخص هذا اإلنتاج ما يجود به  ه يعد مؤشرا

مية رصينة، وأصيلة ومسايرة الباحثون واملفكرون واألساتذة املختصون من بحوث عل

علمية متخصصة  في مجالت األبحاث البحث عن فرص نشر أن للمستجدات. السيما 

 مركز 
ً
،  يلبي طموح الباحثين والدارسين واملهتمين،مفهرسة ومصنفة، أصبح  مطلبا

ً
  يا

 ويشبع احتياجات أصحاب القرار  واملؤسسات.  

 مخبر دراسات اقتصادية حول املناطق الصناعية في ظل الدور الجديد بالنسبة الى

 ، والذي يعد مكونللجامعةــ حالة برح بوعريريج
ً
 أساسي ا

ً
من مكونات كلية العلوم  ا

أضحى اهيمي برج بوعريريج،ية وعلوم التسيير بجامعة محمد البشير اإلبر االقتصادية والتجار 

له  التي تؤهله إلنشاء مجلة خاصة به، تعالج كل ما كل املقومات البشرية واملادية  يمتلك

عالقة بإشكالية مخبر البحث التي تبحث بشكل رئيس في موضوع العالقة )جامعة ـ صناعة( 

جامعة بأبعادها الثالث: التعليم عة أو الوظيفة الثالثة للفي ظل الدور الجديد للجاموذلك 

ما يحمله هذا املوضوع من فرص وتحديات املستمر واالبتكار واملساهمة املجتمعية.  وبكل 

 .خاصةب تفرضها فرص التنويع االقتصادي الذي تستهدفه التنمية في الجزائر  وآفاق،

 التي  "صناعيةوالتنمية ال االبتكار " تشكل عبارة            
 
يرت بكل عناية ودقة خت  ا

 عن ومسؤولية،
ً
 والتزاما

ً
 لنشر لقائمين على املجلة واملشاركين فيها من اوانا للمجلة، ميثاقا

 ألصحابها، ومدى أصالة  انتسابهاالتي تقبل للنشر فيها، من حيث األصيلة البحوث 
ً
فعال

 نسخة على الحصول  منشور، مقال صاحب لكل كما يمكنوحداثة وجدية كل ما جاء فيها. 

التوزيع،  مصاريف ال تتحمل املجلة إدارة أن علما النشر، ھادةش إلى باإلضافة ،املجلة من

 ةلجامعل الرسمي وقعاملعلى  الكاملة الرقمیة النسخة تحمیل ویمكن



 

 

 [http://www.univ-bba.dz] 
 

مجلة علمية دولية، مـحكمة نصف سنوية، تهتم بنشر  االبتكار والتنمية الصناعيةمجلة 

االقتصادية والتجارية وعلوم  ن العلوميدالمية األكاديمية في ميالبحوث والدراسات الع

العربية، واإلنجليزية، وفق الشروط  باللغتينذات الصلة، االجتماعية التسيير، والعلوم 

 اآلتية:

 ولم يسبق نشره، ولم يوجه للنشر في جهة أخرى،  ملرسل للنشر ن البحث ا. أن يكو 1
ً
أصيال

 بذلك؛ وعلى الباحث تقديم تعهد، ولم يقدم كورقة بحثية في ملتقيات علمية

 أن . أن يشتمل البحث على دراسة ميدانية أو 2
ً
، أو  يحمل بعدا

ً
، أو تقييميا

ً
تحليليا

 بما يضمن إضافة
ً
، أو قياسيا

ً
 ؛للمجلة قيمة استشرافيا

 للمجلة اإللكتروني البرید عبر مرفق ملف شكل على املقاالت ترسل 3.

 [review.lezinru@gmail.com] 

 بصیغة قالب ملف تحمیل یمكنكم املطلوب، بالشكل لتزاماال مھمة تسھیل بغرض. 4.

 ،أو(Article_Ar.doc)أساس النسخة العربية  ىعل جاھز املجلة، موقع من الوورد

 مع امللف ھذا یتماش ى بحيث  مباشر  عليه للكتابة (Article_En.doc) األجنبیة النسخة

 من ملزید (القالب للملف شكال مطابقة نسخة املقال یكون  أن يجب، و ةاملذكور  الشروط

  للمجلة ياإللكترون باملوقع عیاري امل قالامل على طالعاال  التوضیح، یمكن

[http://www.univ-bba.dz] 

نوع الخط  )(،RTF)بنسق  (Microsoft Word) ببرنامج مكتوبا املقال یكون  أن یشترط5.

 ،1.15بين السطور  املسافة، 13، مقاس (Sakkal Majalla)بالنسبة للغة العربية 

  .( 1ر بين السطو  املسافة، 12مقاس  ، (Times New Roman) ،بالنسبة للغة االنجليزية

صفحات،  (10) صفحة، وال يقل عن (15)عدد صفحات املقال يكون على أكثر تقدير  6.

 بما في ذلك قائمة املراجع والهوامش والورقة األولى.

 الداخل ومن ،سم1.5 واألسفل، سم1.5 األعلى من الصفحة لھوامش بالنسبة أما. 7

 ؛ سم 1.5 الخارج ومن ،سم2

 

http://www.univ-bba.dz/
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نجليزية تحرير غير اإل ال، في حالة لغة املقال تحریرمخالفة للغة  بلغة املقال عنوان تقدیم. 8

 وجوبا. جليزيةنالعنوان يكون باللغة اإل فإن 

  الباحث یرفق 9.
ً
كلمة على  200)ال يجب أن يتعدى امللخص كامال حدود بحيث   ملخصا

 ملقاالت؛كل ال بالنسبة زیةإلنجليوكذا ا العربیة باللغة  ملخصين وجود مع ضرورة  ؛(األكثر

 في ورودھا حسب ترتب كلمات (7)سبعة  تتعدى أن یجب املفتاحیة ال الكلماتكما أن 

وملزيد من التوضيح حول هذا التصنيف راجع الرابط للمقال،  (JEL)وتتبع بتصنيف  املقال.

 [http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_JEL ]التالي :

 ؛الكتابة ضبط بقواعد لتزاماال . یجب10 

 مع وباألجنبية بالعربیة هاسم متضمنة الباحث عن بنبذة للنشر املقدمة املادة . ترفق11 

ن إ املخبر واسم إلیھا، املنتمي الجامعیة الشخص ي، واملؤسسة اإللكتروني بریده عنوان

بل من املقال تقدیم حالة وفي ،وجد   وافقةملا یجب إرسال باحثين،ال من مجموعة ق 

 ؛الشخص ي بریده طریق عن املشترك النشر بقبول  منھم واحد لكل الصریحة

إال إذا كانت ضرورية للغاية ويجب الهوامش في آخر  الصفحات ال ينبغي استخدام  .12

 تحديدها في النص بأرقام متتالية؛

 Majalla)يستخدم في اإلحاالت واملراجع خط من نوع :بالنسبة لإلحاالت واملراجع . 13

Sakkal)،  ؛ وترقم ، مع إضافة فراغ قبل املرجع0,88بين السطور  املسافة، 10مقاس

اإلحاالت واملراجع تسلسليا حسب ظهورها في نص املتن، وتدون جميعها حسب أسلوب 

على  American Psychological Assocation  (APA)جمعية علم النفس األمريكية 

 التالي:  املوضح في املوقع النحو 

]https://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-

%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-

7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb[ 

 . تخضع كل األبحاث والدراسات للتحكيم السري لتقرير مدى صالحيتها للنشر.14

  



 

 

 

جراء التقييم األولي ملدى مالءمة كل مادة للنشر في ير بإالتحر يقوم أعضاء هيئة 

 إلى توصيات الخبراء، يتخذ  ،سبة للنشراملجلة، فإذا تمَّ الحكم على املادة بأنها منا
ً
واستنادا

  رئيس التحرير القرار النهائي بشأن ما إذا كان ينبغي قبول املادة كما هي أو تنقيحها أو

 رفضها.

 

االبتكار والتنمية الصناعية  ال تتحمل حقوق الطبع والنشر للبحوث املنشورة. لة جم 

املادة كما أن املنشورة فيها،  وق الفكرية لألبحاثومع ذلك، تتمتع املجلة بكافة الحق

  املنشورة ال تعبر إال عن آراء أصحابها وال تتحمل املجلة أية مسؤولية.
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القتصاديين في الدول العربية: تحديد العوامل املؤثرة على التنويع والتركز ا

 استخدام بيانات البانلدراسة قياسية ب
 * 1شيخة  ليلى

 2شهرزاد عبيدي

 

 07/07/2018 تاريخ القبول :؛ 11/06/2018 تاريخ املراجعة :؛  10/06/2018 تاريخ االستالم :

 :امللخص

ديين في عينة من البلدان تهدف هذه الورقة إلى تحديد العوامل املؤثرة على التنويع والتركز االقتصا

. 2015-1995اسات السابقة وجمع بيانات عنها خالل الفترة العربية املختارة. تم استنتاج املحددات من الدر 

تصاديين في نموذج قياس ي على شكل وتمت صياغة العالقة بين تلك املتغيرات ومتغيري التنويع والتركز االق

 .Eviews9تقديرها باالعتماد على البرمجية  بيانات بانل بنموذج االنحدار املجمع وتم

توصلت الدراسة إلى أن مستوى مؤشري التنويع والتركز االقتصاديين في الدول العربية املختارة 

يعني أن التنويع والتركز االقتصاديين في  ، وقد كانت جميع املعلمات غير معنوية، مما0.5سيئ ويتعدى عتبة 

 ي من املتغيرات املستقلة.  البلدان العربية ال يتأثران بأ

 –نموذج االنحدار املجمع  –بيانات البانل  –التركيز االقتصادي  -التنويع االقتصادي الكلمات املفتاحية:

 HHIمؤشر 

 JEL : . E01, C23تصنيف 

Abstract :  
The present paper aims to identify the factors affecting the economic 

diversification in a sample of selected Arab countries. The determinants were derived 
from many previous studies and the dataset was reported for the period 1995-2015. The 
Model of this study was estimated using pooled panel data and Eviews9. Economic 
diversification and economic concentration were both considered as dependent 
variables.   

We have concluded that the level of economic diversification and economic 
concentration indexes of the selected Arab countries is bad exceeding the 0.5 threshold .
We have found also that all the parameters were not significant, which means that 
economic diversification and concentration in the Arab countries are not influenced by 
any of the independent variables. 
Key words : economic diversification - economic concentration - Panel data - Pooled 
regression model – HHI index 
Jel Classification Codes : E01, C23. 
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  :شكاليةاإل 

الصناعة عبر  تفطنت البلدان العربية منذ سنوات إلى ضرورة النهوض بمختلف قطاعات

االستثمار واملنظمة العربية لضمان مؤسساتها املشتركة املختلفة )مثل: املؤسسة العربية 

للتنمية الصناعية والتعدين( رغبة في التحرر من قيود االقتصاد الريعي الذي يخضع بامتياز 

لجانب الطلب في البلدان الصناعية، وحرصا على تجنب الوقوع في أزمات خانقة جراء 

في أزمات و 2015خفاض األسعار في قطاع الطاقة، مثلما تعيشه هذه البلدان منذ مطلع ان

 .سابقة

وليتحقق ذلك ال بد من تجنيد كافة املوارد لتنمية وتنويع القطاعات التي من املرجح أن 

تحصل منها االقتصاديات العربية على مداخيلها املالية وتلبي من خاللها الطلب املحلي، إما 

ر، الذي ماد على القدرات الداخلية في االنتاج أو بجذب االستثمار األجنبي املباشباالعت

حسب على االنتاج املحلي مادامت نسبة معينة من عمليات االنتاج أو كلها تتم على أراض ي  ي 

البلدان العربية املضيفة. وفي هذا السياق يطرح التساؤل اآلتي: هل تؤدي املوارد الفعلية 

ل الظروف املحيطة إلى تحقيق التنويع االقتصادي املنشود في الدول املحشودة في ظ

 :ة؟ لإلجابة على هذا التساؤل تنطلق هذه الورقة من الفرضيتين الصفريتين اآلتيتينالعربي

H0,1  : ال تؤثر املتغيرات املستقلة على التنويع/التركز االقتصادي في الدول املختارة عند

 %5مستوى داللة 

H0,2 تالف بين دول الدراسة من حيث تأثير العوامل املستقلة على وجد اخ: ال ي

 %5التنويع/التركز االقتصادي عند مستوى داللة 

I الدراسات السابقة: لقد تعرض مختلف الباحثين إلى موضوع التنويع االقتصادي من ،

لف عدة جوانب، حيث اجتهدوا في تحديد العوامل املؤثرة عليه وطرق قياسه وذلك في مخت

تلفت بذلك النتائج الدول املتباينة من حيث قوة اقتصادها وطبيعة مواردها، وقد اخ

  .املتوصل إليها

بدراسة املحددات السياسية للتنويع االقتصادي  2012عام  Anar Ahmadov  قام

بلدا من البلدان النامية الغنية باملوارد الطبيعية ملعرفة سبب نجاح بعض الدول  58في 

العوامل تنويع اقتصادياتها في حين فشلت دول األخرى في ذلك، معتمدا على  النامية في

السياسية واملؤسساتية عوضا عن العوامل االقتصادية والجغرافية البحتة وباستخدام 

  .2010-1962بيانات الفترة 
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نيت الدراسة على نموذج قياس ي اختير فيه كمتغيرات الريع على الفحم والغابات  لقد ب 

–Herfindahlمؤشرو  ن والنفط والغاز كنسب مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي،واملعاد

Hirschman (HHI)    لتركيز الصادرات كمقياس للتنويع االقتصادي. وقد تبين من

خالل هذه الدراسة أن آثار العوامل الجغرافية والديموغرافية على التنويع االقتصادي قد 

عوامل السياسية واالقتصادية حيث تم التوصل إلى ال تكون واضحة بقدر وضوح تأثير ال

 :النتائج اآلتية

للقدرة التنافسية تأثير إيجابي قوي على التنويع في حين لم يكن للقيود التنفيذية القدر  -

 من األهمية في التأثير عليه؛نفسه 

 لها أثر سلبي قوي على التنويع؛ -مع أو بدون نزاع قائم–االنقسامات العرقية  -

ة( في أصل املؤسسة وطبيعة الصناعة )استخراجية أو غير استخراجي قة بينهناك عال -

 قياس األثر على التنويع االقتصادي؛

 املوارد املختلفة لديها أثار مختلفة على التنويع؛ -

 يعتبر االعتماد على املحروقات عائقا قويا أمام التنويع؛ -

 لى التنويع االقتصاديلم يتم تحديد أثر لعدم وجود وفرة في املوارد الطبيعية ع -

(Ahmadov, 2010). 

إلى التنويع االقتصادي في الدول الغنية  2010ه عام في دراست Alan Gelb تطرق 

باملوارد الطبيعية، حيث عمد إلى الكشف عن األسباب الحقيقة وراء التمسك بضرورة 

يزة نسبية تنويع االقتصاد وعدم تركيز الدولة على قطاع واحد حتى وإن كانت تمتلك فيه م

ا تم تسليط الضوء على األبحاث قوية. وكان من بين تلك العوامل النمو الديموغرافي. كم

التي عالجت عالقة االرتباط أو االستقالل بين وفرة املوارد الطبيعية وتحقيق التطور والنمو 

السريع من خالل تنويع االقتصاد، وقد توصل الباحث إلى صعوبة الحكم على وجود مثل 

شهدا باقتصاد العالقة، غير أنها بال شك مرتبطة باستغالل املوارد الطبيعية مستتلك 

 .(Gelb, 2010) الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأستراليا

قياس درجة التنوع في االقتصاد السعودي  2014حاول ممدوح عوض الخطيب عام 

عد أن كان قائما على بمؤشرات كمية ملعرفة مدى التغير في هيكل االقتصاد السعودي ب

نمو االقتصادي مستخدما في ذلك ستة الصادرات النفطية، وقياس عالقة التنويع بال

متغيرات لقياس التنوع. ويتعلق األمر بالناتج املحلي اإلجمالي والصادرات والواردات 

والعمالة  2011-1970واإليرادات الحكومية وإجمالي تكوين رأس املال الثابت خالل الفترة 

 HHI ة باملؤشر. وتم قياس التنوع االقتصادي في هذه الدراس2011-1984الل الفترة خ
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لكل متغير على حدة، وقد تم التعامل مع املؤشر في هذه الدراسة كمتغير مستقل في نموذج 

 .سالسل زمنية

كانت أهم نتيجة توصل إليها البحث أن ملؤشر التنويع االقتصادي املركب تأثيرا طرديا على 

في السعودية ضعيف الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي. واستنتج أن التنويع االقتصادي نمو 

أساسا، وأنه يستلزم تغيير دور الدولة في قيادة االقتصاد وإنعاش وتنشيط القطاع الخاص، 

 (2014وإجراء إصالحات اقتصادية واسعة. )الخطيب، 

الصرف والتنويع االقتصادي في حول تحديات انهيار أسعار  2015وفي دراسته أجريت عام 

لد بن راشد الخاطر تقييم مدى استفادة دول جي، حاول خادول مجلس التعاون الخلي

املجلس من التجارب السابقة النخفاض أسعار النفط في تنويع اقتصادياتها للحد من 

التعرض لتقلبات األسعار، من منطلق أن هذه الدول أخفقت بشكل عام في الوصول 

نفطية والتركيز تها إلى الحد األدنى املطلوب من تقليص اعتمادها على املداخيل الباقتصاديا

  .على الصادرات

أشار الخاطر إلى أن التحرر من االقتصاد الريعي الذي يتعارض أساسا مع فكرة التنويع 

يتطلب النهوض برأس املال البشري وإصالح القطاع العام وفتح مجال التنافس أمام القطاع 

السياسات ، وال يمكن نجاح الخطوات السابقة إذا لم يتم إجراء اصطالحات في الخاص

االقتصادية لدعم االستقرار االقتصادي وتعزيز التنافسية. وقد لخص الباحث شروط 

نجاح التنويع في محورين: إصالح اإلطار العام إلدارة االقتصاد الكلي، سيما السياسة املالية 

، وتنويع القاعدة اإلنتاجية بإجراء تعديالت في جانب والنقدية وسياسة سعر الصرف

 (2015عن قطاع املحروقات.)الخاطر،  العرض بعيدا

في ورقة بحثية نشرت عام  Bassam Fattouh & Laura El-Katiri وقد أشار

إلى أن الدول العربية تختلف فيما بينها من حيث مستويات التنويع االقتصادي  2012

وتونس ولبنان واألردن، وهي دول تغيب فيها الصناعات وأفضلها حاال املغرب 

نية وإيراداتها ال تقوم على الصناعات االستخراجية. وباملقابل، فإن اقتصاديات الهيدروكاربو 

العديد من الدول العربية املنتجة للنفط والغاز ال تزال أقل تنوعا بكثير مع ارتفاع معدل 

غاز الطبيعي، ويتجسد ذلك جليا في حالة دول االعتماد االقتصادي على قطاع النفط وال

الستة إضافة إلى ليبيا والعراق التي تعتبر أقل االقتصاديات  مجلس التعاون الخليجي

العربية تنوعا. ويعود السبب في ذلك إلى تأجيل االستثمارات في القطاعات البديلة وتزايد 

ستويات توفر املوارد الطبيعية عدد الشركات اململوكة للدولة. وتعتقد الدراسة أن تفاوت م

األسبقية في تأسيس قطاعات الصناعات املحلية وتوافر ومدى توفر اليد العاملة املاهرة و 
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 Fattouh) األراض ي الصالحة للزراعة تعتبر عوامل ضغط مهمة على التنويع االقتصادي

& El-Katiri, 2012). 
يع االقتصادي يتوقف على توفر ومن وجهة نظر املعهد العربي للتخطيط فإن تحقيق التنو 

امل املادية )االستثمار ورأس املال البشري( والتناسق في مثل في العو العديد من العوامل. وتت

السياسة العمومية )السياسة املالية والتجارية والصناعية( ومتغيرات االقتصاد الكلي )سعر 

لحوكمة والبيئة االستثمارية الصرف والتضخم والتوازنات الخارجية( واملتغيرات املؤسسية )ا

)درجة االنفتاح في حركة السلع ورأس املال( باإلضافة  والوضع األمني( والوصول إلى األسواق

 ,Arab-API) إلى توفر بنية تحتية قوية )الطرقات ووسائل املواصالت واالتصاالت

2016). 
جاح التنويع مما سبق يالحظ تنوع وجهات النظر حول العوامل املساعدة على تحقيق ون

ى أن التركيز على مورد أو قطاع االقتصادي. ومما ال شك فيه أن تلك الدراسات تتفق عل

واحد يعد السب األساس ي في عدم القدرة على تحيق التنويع وهو ما يثبته اختالف الظروف 

والنتائج بين البلدان النامية التي تعتمد على االستخراج وتلك الصناعية التي تركز على 

 .نتاجاال 

IIالدراسة التطبيقية ، :  

ع من حيث أساليب قياسه أو العوامل املتحكمة فيه، بعد عرض الخلفية النظرية للموضو 

سيتم فيما يلي التأكد من حقيقة تأثير تلك العوامل أو بعضها على مستوى التنويع 

دراسة التركز االقتصادي في البلدان العربية. وقد آثرت الدراسة أن تتناول التنويع وتدعمه ب

 .للصلة الوثيقة بينهما

II-1 ،د تم استنباط قائمة للمتغيرات التي من املحتمل أن تؤثر على متغيرات الدراسة : لق

التنويع والتركز من الدراسات النظرية، حيث تم األخذ ببعضها وإسقاط أخرى بسبب قلة 

فت بعض املتغيرات التي يرى البيانات املتوفرة عنها أو تضاربها بين املصادر املتوفرة. وأضي

 :متغيرات الدراسة فيها يليالبحث أنه من املهم دراستها. وتتمثل 

1. Conc  (Concentration) وهو املتغير التابع األول ويقيس التركز االقتصادي :

للصادرات أو الواردات في بلد ما. وهو عبارة عن مؤشر تبناه مؤتمر األمم املتحدة للتجارة 

 Herfindahl-Hirschmann في تقاريره، ويدعى أيضا UNCTAD -والتنمية

Index-HHI  د تم تعديله ليأخذ قيما تتراوح بين الصفر والواحد، ويمكن حسابه وق

  :وفق العالقة اآلتية
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ر  nيمثل مؤشر التركز لدولة أو مجموعة دول، و Hj :حيث عدد املنتجات املستوردة. وتفسَّ

تمثل درجة عالية من التركز على مجموعة سلعية معينة كلما  القيم املتحصل عليها على أنها

ت من الواحد. وكلما اقتربت القيمة من الصفر دلت على توزيع متناسق بين املجموعة اقترب

ر من قاعدة وتم استقاء بيانات هذا املؤش .(UNCTAD, 2016) السلعية املختارة

  .UNCTAD بيانات

2. Div  (Diversification)الثاني. وهو عبارة عن مؤشر يقيس  تغير التابع: ويمثل امل

التنويع وعلى وجه التحديد االنحراف املطلق لهيكل بلد معين عن الهيكل العاملي. ويعتبر 

لتماثل التجارة. ويحسب مؤشر التنويع  Finger-Kreinin مؤشرا معدال ملقياس

 :لعالقة اآلتيةبا

 
 

د معين أو مجموعة من ت أو واردات بلمن مجموع صادرا i يمثل نصيب السلعة hij :حيث

من مجموع الصادرات أو الواردات العاملية. وكما هو الحال في  i نصيب السلعة hiالدول، و

 مؤشر التركز فإن قيمة مؤشر التنويع تتراوح بين الصفر والواحد. ويعد االقتصاد املعني

ملؤشر من الواحد. بعيدا عن هيكل االقتصاد العاملي بشكل كبير كلما اقتربت قيمة ا

(UNCTAD, 2016) 

3. Corruption  ويمثل مؤشر التحرر من الفساد. وهو أحد املؤشرات الجزئية املكونة :

يقاس هذا املؤشر  .Heritage للمؤشر املركب للحرية االقتصادية الذي تديره مؤسسة

تحرر بين الواحد واملائة بحيث تدل هذه األخيرة على درجة عالية من البدرجات تتراوح 

يمتي كل من مؤشري من الفساد. ومن املفترض أن يتناسب هذا املتغير عكسيا مع ق

التنويع االقتصادي والتركز االقتصادي، من منطلق أن تكافوء الفرص في السوق 

تخاذ القرارات االقتصادية املهمة والشفافية يساهمان في اعتماد القوانين املناسبة وا
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في البلد أو مجموعة البلدان املعنية بالدراسة، مما على مستوى املؤسسة التشريعية 

جاح عدد مهم من القطاعات واملشاريع ويضمن تناسق الهيكل االقتصادي؛ يؤدي إلى ان

مة ويترجم ذلك إلى اتجاه قيمتي مؤشري التركز والتنويع نحو الصفر كلما اتجهت قي

وه الوجه االقتصادي للبلد املتغير املستقل إلى املائة. في حين أن انتشار الفساد قد يش

لة من األفراد أو املؤسسات على حساب ويجعل القرارات املهمة تنحرف لصالح ث

  .املصلحة االقتصادية العامة

4. Educ  ويمثل االنفاق الحكومي على التعليم في مختلف أطواره كنسبة من الناتج :

شرية الذي ، وقد تمت االستعاضة به عن متغير الطاقات البGDP-الداخلي الخام

قاء بيانات هذا املتغير من قاعدة بيانات البنك تناولته الدراسات النظرية. وتم است

من ذات القاعدة، وال يشمل هذا املتغير تكاليف  GDP الدولي وتمت نسبته إلى بيانات

تناسب هذا املتغير عكسيا مع قيمتي املتغيرين التابعين املباني والتجهيزات. ويتوقع أن ي

ن املفترض أن أن االنفاق على التعليم من قبيل االهتمام بالطاقات البشرية، ومباعتبار 

يوجه هذا االنفاق، سيما في املستويات العليا للتعليم، نحو تخريج الكفاءات التي 

وع وتوازن في الثروات التي ينتجها تتماش ى ومتطلبات االقتصاد، مما يساهم في إحداث تن

 .املجتمع

5. Exchangeملة بلد معين مقابل الدوالر، وهذا املتغير يساهم سعر صرف ع : ويعبر عن

في تعديل التشوهات التي قد يحدثها سعر الصرف في متغيرات النموذج التي تتخذ الدوالر 

  .كوحدة لها

6. Freedom م به أيضا مؤسسة: وهو يمثل مؤشر الحرية االقتصادية، وتهت 

Heritageا املؤشر، ويحسب بذات الطريقة التي يعتمد عليه corruption.  ويفترض

فيه أيضا أن يسلك سلوكا معاكسا لقيمتي املتغيرين التابعين، باعتبار أن الحرية 

االقتصادية تشمل على سبيل املثال الحرية املالية والضريبية والتجارية، مما يساهم في 

د التوجيه الصحيح نحو القطاعات التي تعاني عجزا ويسمح بتحسين توجيه املوار 

 .ستوى التركز والتنويع االقتصاديينم

7. Loan  ويعني سهولة الوصول إلى القروض من طرف القطاع الخاص. وقد تم التعبير :

، GDPعنه بمؤشر القروض التي يحصل عليها القطاع الخاص من البنوك كنسبة من 

ع قيمتي التنويع والتركز، ألنه ما من شك في أن الحصول على ويتناسب ذلك عكسيا م
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مشاريع وض بصورة سهلة يساهم في تشغيل عجلة النمو واإلنتاج بفضل انشاء القر 

جديدة أو توسيع املشاريع القائمة. وقد تم الحصول على بيانات هذا املتغير من قاعدة 

 .بيانات البنك الدولي

8. Rawimp ن املواد األولية، وعالقتها مع قيمتي املؤشرين : ويمثل واردات البلد م

جابيا على أيضا، حيث أن زيادة استيراد املواد األولية ال بد وأن ينعكس إيالتابعين عكسية 

زيادة االنتاج، كما أن تنوع املواد األولية املستوردة يدل على أن هناك اتجاها نحو زيادة 

واردات املواد األولية باستنطاق قاعدة بيانات وتنويع االنتاج. وقد تم الحصول على بيانات 

االصدار الثالث. وحسب  SITC باستخدام الترميز السلعي comtrade األمم املتحدة

   .هذا الترميز فإن املواد األولية يعبر عنها باملجموعتين الثانية والرابعة

9. FDI ويمثل االستثمار األجنبي املباشر كنسبة من : GDP. يتناسب  ومن املفترض أن

ز والتنويع، حيث تنظر عكسيا مع قيمتي املؤشرين معبرا عن تحسن في وضعية الترك

ادة إلى االستثمار األجنبي على أنه من أهم البلدان النامية، ومنها بلدان الدراسة، ع

للحصول  UNCTAD محركات عجلة الصناعة. وقد تم االعتماد على قاعدة بيانات

 .على بيانات هذا املتغير

وعن ستة  2015و 1995عاما بين  21تم جمع بيانات عن هذه املتغيرات خالل  وقد

لسعودية والسودان والكويت واملغرب عشر بلدا عربيا تتمثل في: األردن والبحرين والجزائر وا

واليمن وتونس وسوريا وعمان وقطر ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا. وقد استبعد من 

 .يها على طول السلسلة بيانات متغير أو أكثرالقائمة البلدان التي تغيب ف

II-2مات: تمت االستعانة في هذه الدراسة بالبرمجيةة وتقدير املعل، نموذج الدراس 

Eviews9  لتقدير بيانات Panel باعتبارها من أسلم السبل إلجراء الدراسات املقارنة.  

الطولية( ثالثة صيغ مختلفة، ويعد شكل النموذج: تتخذ نماذج البانل )أو النماذج  .1

 ؛ 2012الشكل أدناه. )الجمال،  أحدها فقط مناسبا ألي حالة مدروسة، وتكتب على

Gujarati, 2012 اآلتي(  ويمكن كتابة نموذجي التركز والتنويع على النحو:  
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، وتقوم Pooled Panel Model-( الصيغة املجمعة لبيانات البانل1يسمى النموذج )

هر الحد الثابت غير مرتبط ال على افتراض أن جميع مفردات الدراسة متشابهة. لذلك يظ

يفترض أن كل دولة  ( بنموذج اآلثار الثابتة، حيث2الصيغة )بالزمن وال بالدول. بينما تسمى 

تختلف عن األخرى بينما كل السنوات متشابهة في البلد الواحد لذلك يظهر القاطع مرتبطا 

ر عن كل بلد بمتغير بالبلد وغير مرتبط بالزمن، بحيث يكون لكل بلد قاطع مختلف بل ويعب

كل والش (2bis)وهمي.  وعند التقدير بصيغة األثر الثابت من األفضل استخدام النموذج 

( يسمى بنموذج اآلثار العشوائية حيث أن البلدان تشترك في نفس املتوسط معبرا عنه 3)

 ؛ 2012)الجمال،  .ɛi بالحد الثابت بينما االختالفات بين البلدان تظهر في الحد العشوائي

Gujarati, 2012.) 

بد من  تحديد النموذج واختبار االستقرار: والختيار النموذج األنسب لهذه الدراسة، ال  .2

لالختيار بين   Waldالقيام باختبارين هامين على مرحلتين: االختبار األول هو اختبار

( 
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ي اآلثار الثابتة نموذج البيانات املجمعة واآلثار الثابتة، واالختبار الثاني لالختيار بين نموذج

آلثار املجمعة موذج اواآلثار العشوائية. وال يتم االنتقال إلى املرحلة الثانية إال إذا ثبت أن ن

(. وفي حالة اختيار نموذج اآلثار العشوائية من املناسب 2012غير مناسب )الجمال، 

تقدير (. وقبل ال2011التقدير باستخدام طريقة املربعات الصغرى املعممة )الشوربجي،

من الواجب أوال اختبار استقرار السالسل الزمنية للنموذج لتفادي الوقوع في مشكلة 

 .ائفاالنحدار الز 

 Levin, Lin & Chu وتمت دراسة استقرار السالسل الزمنية باالعتماد على اختبارات

 - PP وADF - Fisher Chi-squareو Im, Pesaran and Shin W-statو

Fisher Chi-square. جميع هذه االختبارات على أساس الفرضية الصفرية  قوموت

 :ارات النتائج اآلتيةلوجود جذر الوحدة.  وقد نتج عن تطبيق هذه االختب

 0.05: اختبارات جذر الوحدة عند مستوى معنوية 1الجدول 

 السالسل
P-value 

 Levin, Lin القرار

& Chu 

Im, Pesaran and 

Shin W-stat 

ADF-Fisher 

Chi-square 

PP- Fisher Chi-square 

Conc 0.1768 0.8140 0.7610 0.6889 غير مستقرة 

Div 0.2519 0.9177 0.7452 0.8070 غير مستقرة 

Corruption 0.0136 0.0055 0.0030 0.0000 مستقرة 

Educ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 مستقرة 

Exchange 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 مستقرة 

FDI 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 مستقرة 

Freedom 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 مستقرة 

Loan 0.8026 0.9804 0.7677 0.9991 غير مستقرة 

Rawimp 0.9986 1.0000 1.0000 1.0000 غير مستقرة 

 

 Eviews9 املصدر: مخرجات

ألمر بكل من التركز يبين الجدول أن أربعة سالسل تعاني من مشكلة جذر الوحدة، ويتعلق ا

الناتج الداخلي الخام وواردات ة من والتنويع والقروض املمنوحة للقطاع الخاص كنسب

املواد األولية. وعند اجراء الفرق األول لهذه السالسل وإعادة االختبارات عادت السالسل إلى 

. ومن 0.05أقل من مستوى املعنوية  P-value وضعية االستقرار، حيث أن جميع قيم

 .التركز والتنويع ثم يمكن تنفيذ االنحدار في نموذجي

معلمات نموذج التركز: كما ذكر سابقا ال بد أوال من املفاضلة بين االنحدار املجمع  تقدير  .3

 :اآلتيونموذجي اآلثار الثابتة. ويمكن صياغة فرضيات هذا االختبار على النحو 
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غير معنوية تقبل فرضية العدم ويكون نموذج االنحدار املجمع  F باركانت قيمة االخت إذا

هو األنسب، وخالف ذلك يتم االنتقال إلى االختبار الثاني لالختيار بين اآلثار العشوائية واآلثار 

وهي أكبر من مستوى  p-value=0.6355 تبين أن Wald الثابتة. وعند تطبيق اختبار

فرضية البديلة، ويعني هذا أن البلدان ية العدم ورفض اليقتض ي بقبول فرض املعنوية، مما

العربية متشابهة فيما بينها فيها يتعلق بالتركز ومن ثم يمكن تجميع بياناتها في نموذج واحد 

لالختيار بين نموذج اآلثار الثابتة  Hausmann وال تقتض ي الضرورة حينئذ القيام باختبار

  .ائيةونموذج اآلثار العشو 

 تقدير بصيغة االنحدار املجمع في نموذج التركزنتائج ال :2الجدول 

 p-Value املعلمة املتغير p-Value املعلمة املتغير 

 c 0.3712 FDI β4 0.9643 

Corruption β1 0.3545 Freedom β5 0.4932 

Educ β2 0.6586 Loand β6 0.6419 

Exchange β3 0.1453 rawimpd β7 0.9712 

adjusted R2 -0.032386 p-value for 

(F) 

0.878296 DW 2.521984 

 Eviews9 املصدر: مخرجات

يبين الجدول أن النموذج بكامله غير معنوي وجميع املعلمات منفردة غير معنوية، باإلضافة 

على إلى القدرة التفسيرية الضعيفة جدا. وقيمتها السالبة توحي بأن النموذج س يء. مما يدل 

التي  Durbin Watson (DW) يدعم ذلك قيمة احصاءةوجود مشكلة في النموذج، و 

تبدو قريبة من منطقة عدم القدرة على اتخاذ القرار. ويشير ذلك على األقل إلى االشتباه في 

وللتأكد من ذلك ال بد من  .Autocorrelation وجود مشكلة االرتباط الذاتي لألخطاء

( 127( وعدد املشاهدات )7) وبداللة عدد املتغيرات املفسرة .DW التعمق في اختبار

 2.36و 4في منطقة وجود ارتباط ذاتي لألخطاء بين القيمتين  DW ضعت قيمةتمو 

(Bourbonnais, 2015.) 
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ولعالج هذه املشكلة تمت إعادة االختبار بالشكل اللوغاريتمي للنموذج وباستخدام الفرق   

ن مشكلة االرتباط رغم من ذلك لم يتخلص النموذج م(. وعلى ال2004األول )عطية، 

اء وبقيت املعلمات غير معنوية. لذلك تمت إعادة التقدير بنموذج االنحدار الذاتي لألخط

مشاهدة وثماني متغيرات  106بواقع   DW ، وعند إعادة تطبيق اختبارAR(1) الذاتي

 2.5ار بين القيمتين في منطقة عدم القدرة على اتخاذ القر  DW مفسرة تموقعت قيمة

تصبح اقرب ملنطقة  DW فإن قيمة  2.32ن القيمة املتوسطة بينهما هي . وأل 2.15و

ومع ذلك  .(Bourbonnais, 2015) عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين األخطاء

فالنموذج بقي غير معنوي واملتغيرات املفسرة كذلك، هذا على الرغم من اتباع طريقة 

ملفسرة  املناسبة. ملتغيرات االكتشاف ا  Backward Elimination الحذف التراجعيى

والنتيجة نفسها بإعادة التقدير عن طريق تقييس البيانات بطرح املتوسط والقسمة على 

 .االنحراف املعياري لكل مشاهدة

تقدير معلمات نموذج التنويع: كما هو الحال في النموذج السابق، ستتم أوال املفاضلة  .4

 يتبين أن قيمة Wald لثابتة. وبتطبيق اختبارنحدار املجمع ونموذج اآلثار ابين نموذج اال 

p-value=0.9414   مما يقتض ي قبول فرضية العدم التي تفيد بأن نموذج االنحدار

املجمع هو االنسب للتقدير، وهذا ال يستدعي االنتقال إلى اختبار املفاضلة بين اآلثار 

  .الثابتة واآلثار العشوائية

 االقتصادي نحدار املجمع في نموذج التنويع: نتائج التقدير بصيغة اال 3ول الجد

 p-Value املعلمة املتغير p-Value املعلمة املتغير

 c 0.2640 FDI β4 0.2727 

Corruption β1 0.3673 Freedom β5 0.6548 

Educ β2 0.8548 Loand β6 0.2812 

Exchange β3 0.6732 Rawimpd β7 0.9942 

adjusted R2 -0.007083 p-value for (F) 0.529757 DW 2.515071 

 Eviews9 املصدر: مخرجات

لم تختلف نتيجة التنويع عن نتيجة التركز، حيث أن التقدير باالنحدار املجمع يبين عدم 

معنوية النموذج ككل وعدم معنوية جميع املعلمات، باإلضافة إلى القدرة التفسيرية 

كلة ارتباط ذاتي بين د مشبوجو  DW املنخفضة جدا والسالبة. وتنبئ قيمة احصاءة

بين  DW ، تأكد ذلك حيث تمركزت احصاءة127األخطاء. وعند عدد مشاهدات يساوي 
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في منطقة وجود االرتباط. ولم يتغير الوضع بإعادة تنفيذ االختبار   2.36و 4القيمتين 

ة اللوغاريتمية ألن عدد املشاهدات أقل من الشرط بالفروق كما ال يمكن إعادته بالصيغ

وإعادة   AR(1) وبإعادة التقدير عن طريق نموذج .DW ذي يتطلبه تطبيق اختبارال

وثماني متغيرات،  106اختبار االرتباط الذاتي بين االخطاء عند عدد مشاهدات يساوي 

. وبعد 2.15و 2كانت قيمة االحصاءة في منطقة عدم وجود مشكلة االرتباط بين القيمتين 

تغيرات غير معنوية. وبإتباع جميع املحاوالت التي تم القيام إعادة التقدير بقي النموذج وامل

 .لنسبة ملؤشر التركز، بقيت النتيجة على حالهابها با

II-3، اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج: 

H0,1  ال تؤثر املتغيرات املستقلة على التنويع/التركز االقتصادي في الدول املختارة عند :

 %5مستوى داللة 

 :يليه الفرضية لغرض االختبار احصائيا كما بير عن هذيمكن التع

 

 

 

 
تبين من خالل خطوات التقدير أن جميع املعلمات في النموذج لم تكن معنوية، وهذا ما 

يقتض ي بقبول فرضية العدم القائلة بعدم تأثر كل من التنويع والتركز االقتصاديين بأي من 

 .وذجالنمالعوامل التي تتحكم بهما واملدرجة في 

H0,2  ال يوجد اختالف بين دول الدراسة من حيث تأثير العوامل املستقلة على التنويع :

 %5االقتصادي عند مستوى داللة 

إن هذه الفرضية مقبولة أيضا من منطلق أن التقدير تم ببيانات البانل املجمعة التي 

بهة فيما بينها من متشاارة فرضتها االختبارات اإلحصائية. مما يعني أن الدول العربية املخت

 .حيث تأثير أو عدم تأثير العوامل املختلفة على التنويع والتركز

ومن ثم يمكن القول أنه من خالل تقدير نموذجي التركز والتنويع باالنحدار املجمع تبين بأن 

د هذين املؤشرين ال يتأثران احصائيا بأي من االمكانيات املتاحة في البلدان العربية من موا

وموارد بشرية واستثمار أجنبي مباشر وموارد مالية متوفرة في البنوك، على الرغم من لية أو 

أن كل تلك املتغيرات تتفق مع الخلفية النظرية للموضوع، وقد يعود السبب في ذلك إلى 

 :العديد من االحتماالت، سيتم مناقشتها فيما يلي

0/:

0...:
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لعربية التي شملتها الدراسة ول اللد سجل مؤشر التحرر من الفساد في الغالبية الساحقة

وضعية مؤشر )لالطالع على بيانات  (Heritage, 2016)نقطة  50انخفاضا إلى أقل من 

يمكن  2015-1995التحرر من الفساد في عينة مختارة من الدول العربية خالل الفترة 

( وهذا ما يدل على مستوى leila.chikha@univ-batna.dz)االتصال على البريد

الفساد، الذي يؤدي إما إلى انحراف استغالل املوارد املتاحة عن وجهته من  رتفعم

الصحيحة أو إلى عدم استغالل املوارد من األساس بسب عراقيل الفساد. فقد يحجم 

املستثمر األجنبي عن انجاز مشاريع جديدة إذا ما اصطدم بمستوى محبط من ظاهرة 

رية االقتصادية املمنوحة لألجانب الح ض فيالرشوة مثال. وقد يتزامن ذلك مع انخفا

نة منها ملؤشر   
واملحليين في ممارسة النشاط االقتصادي من جميع الجوانب، سيما املكو 

الحرية االقتصادية: كالحرية املالية وحرية ممارسة األعمال والحرية الضريبية والحرية 

 .التجارية

 

 

دولة عام  178صادية من أصل القتية ا: ترتيب البلدان العربية في مؤشر الحر 5الشكل 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :باالعتماد على بيانات Excel املصدر: مخرجات برنامج

http://www.heritage.org/index/ranking, Last visited : August 15, 2016 
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يتبين من الشكل أنه وال واحدة من البلدان العربية احتلت واحدة من املراتب الخمسة 

، بل إن (Heritage, 2016)التي تدل على الوضعية املثلى للحرية االقتصادية األولى 

كثر ال توفر الحرية االقتصادية كما يجب )لالطالع على معظمها متوسطة الحرية أو على األ

وضعية مؤشر الحرية االقتصادية في عينة مختارة من الدول العربية خالل الفترة بيانات 

(. وقد ال تكون leila.chikha@uinv-batna.dz )لىيمكن االتصال ع 1995-2015

قيم مؤشري التركز والتنويع  النتيجة التي توصل إليها النموذج غريبة إذا تم تفحص وضعية

وضعية التنويع والتمركز االقتصاديين في عينة من في بلدان الدراسة )للحصول على بيانات 

صال على البريد يمكن االت 2014-1995البلدان العربية خالل الفترة 

(. وتوضح البيانات كيف أن قيمة leila.chikha@univ-batna.dz )لكترونياال

في كل البلدان العربية التي شملتها الدراسة  0.5تصادي تتخطى عتبة مؤشر التنويع االق

وليس هذا وحسب بل إن غالبيتها الساحقة تتجه نحو الواحد من سنة ألخرى، مما يعني أن 

ي هذه البلدان ضئيلة جدا وأن البلدان العربية تعتمد في التصدير ومن ثم في درجة التنويع ف

 .ى مجموعة سلعية محدودةاالنتاج على سلعة بعينها أو عل

وباملثل، فإن وضعية التركز في البلدان العربية أيضا سيئة، فجل قيم املؤشر تتعدى عتبة 

ونس هي البلد الوحيد الذي ماعدا بالنسبة للسودان والسعودية وقطر ولبنان. وت 0.5

. 2014و 2004تحسنت فيه وضعية التمركز في العشر سنوات االخيرة من السلسلة بين 

على الرغم من ذلك فإن التمركز في البلدان العربية أفضل من التنويع، مما يوحي بأن و 

  .هيكل صادرات البلدان العربية مجتمعة ليس بعيدا كثيرا عن الهيكل السلعي العاملي

وربما يعود عدم تحقق التركز والتنويع االقتصاديين اإليجابيين إلى عدم تناسق حركة 

تطور االستثمار واالستثمار االجنبي املباشر )للحصول على بيانات واردات املواد األولية 

االجنبي املباشر وواردات املواد األولية في عينة مختارة من البلدان العربية خالل الفترة 

(. وفي هذا املقام leila.chikha@univ-batna.dzلبريد يمكن االتصال على ا 1995-2014

املشاريع التي قد يكون االستثمار اتجه إليها ليست ذات طبيعة يتبادر إلى الذهن أن جل 

انتاجية محضة كالخدمات والصناعة االستخراجية، وهذا يتوافق مع الطبيعة الريعية 

أو أن املشاريع األجنبية تستغل ما يتوفر من مواد أولية  والزراعية ملعظم البلدان العربية،

ذلك ال على زيادة الطلب من املواد األولية وال على داخل البلدان محل الدراسة دون أن يؤثر 

 .مستوى املنتجات الجديدة املعروضة في السوق املحلية وتلك املوجة للتصدير

ية في تحقيق التنوع والتركز املنشودين وربما يعود السبب أيضا في فشل االقتصاديات العرب

حة للقطاع الخاص وحركة تطور التناسق بين الزيادات املسجلة في القروض املمنو إلى غياب 
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التي لم تكن في مستوى التسهيالت املمنوحة والتي قد تكون غير االستثمار االجنبي املباشر 

وضح قراءة البيانات جليا كافية ومحدود بإمكانيات كل بلد في تقدير بعض الشركات. وت

جنبي املباشر في تطور القروض املمنوحة للقطاع الخاص واالستثمار األ )للحصول على بيانات 

يمكن االتصال على  2015-1994عينة من البلدان العربية خالل الفترة 

تتفوق على  GDP القروض املمنوحة كنسبة من نأ (leila.chikha@univ-batna.dz)البريد

لعينة، وهذا ما يطرح تساءال حول في كل دول ا GDP االستثمار االجنبي املباشر كنسبة من

مصير األموال التي تحصل عليها الشركات، وإذا تم التسليم بأن تكون كل تلك األموال 

 .ع االقتصادي املرجوموجهة إلى املستثمر املحلي فلماذا لم تساهم في بلوغ التنوي

 :الخالصة

ود العديد من تتحدث الدراسات املختلفة عن أن التنويع االقتصادي يتحقق في ظل وج

الظروف كتوفر اليد العاملة املؤهلة واالستغالل األمثل للموارد املتاحة واألهم من كل ذلك 

ثمار للتحول التنسيق بين مختلف السياسات كالسياسة التجارية والصناعية وسياسة االست

هذه  من االستخراج إلى االنتاج، خاصة بالنسبة لالقتصاديات التي تعتمد على الريع. وتتجلى

ن بين ظروف البلدان النامية التي فشلت في تحقيق التنويع واالبتعاد  الصورة في الفرق الَبي 

 .عن التركز والبلدان الصناعية التي تحررت من األحادية القطاعية

على التحقق من مساهمة العوامل املتاحة في تحقيق التنوع  راسة الحاليةلقد عملت الد 

نة من البلدان العربية املختارة. وتم تقدير النموذج بيانات البانل والتركز االقتصاديين في عي

وقد ثبت من خالل الدراسة أن حالة البلدان العربية متشابهة  .Eviews9 والبرمجية

 مع نموذج االنحدار املجمع، وهذا ما يتعارض مع وجهة نظر فيما بينها لذلك فهي تتوافق

Fattouh & El-Katiriراء كل التعديالت الضرورية تبين أن . وبعد التقدير واج

النموذج غير جيد وكل املعلمات غير معنوية، مما يدل على أن البلدان العربية تعاني أوال من 

دير سلعة واحدة أو مجموعة سلعية غياب التنويع االقتصادي والتركيز على انتاج وتص

ثران بأي من العوامل محددة، كما أن هذا التركيز والتنوع وإن كانا سيئين فهما ال يتأ

املذكورة آنفا. وقد يعود ذلك إلى العديد من األسباب منها ارتفاع معدل الفساد أو غياب 

ملتوفرة. ولعل السبب االستغالل األمثل للقروض املمنوحة واملواد االولية املستوردة أو ا

عظمها على األساس ي كما أشارت إليه الدراسات التي تناولت البلدان العربية هو اعتماد م

اإليرادات النفطية التي كانت مجزية إلى وقت قريب فجعلت تلك البلدان ال تحاول استغالل 

اغبة في البحث امكانياتها املتاحة املتبقية واالرتباط بما تدره املحروقات، مما جعلها غير ر 
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على قطاع أو قطاعات بديلة، والرغبة في التحرر من قبضة أحادية القطاع كان مجرد 

 .نيات لم تجد سبيلها نحو التجسيدأم

وقد يعود السبب في عدم معنوية معلمات املتغيرات املختارة في الدراسة إلى استبعاد بعض 

ة ذات الدراسة بإضافة تلك املتغيرات التي لم تظهر في النموذج. ومن ثم يمكن إعاد

ى حال توفر املتغيرات كنسبة مساهمة القطاع الخاص في االنتاج، أو إضافة بلدان أخر 

  .البيانات الكافية، أو يمكن تقدير النماذج بالسالسل الزمنية حيث تؤخذ كل دولة على حدة

سات ولعل أهم ما يمكن أن توص ي به هذه الدراسة هو العمل على تنسيق مختلف السيا

ن استغالل العربية وإحياء التكامل االقتصادي الحقيقي للوصول إلى مستويات مثلى م

تاحة وتقاسم املخرجات والظهور كقوة اقتصادية عربية في مواجهة القوى املوارد امل

 .االقتصادية التقليدية والحديثة في كل من أمريكا وأوروبا وآسيا

 :املراجع
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لت الدراسة، اهتمت هذه الدراسة بالوظيفة الثالثة للجامعات وسبل تعزيزها:  ملخص  حيث استه 

والدوافع املبررة  التحديات وأهم  اتالتقليدية للجامعتحديث األدوار املصاحبة لات طور التباستكشاف 
مت الدراسة كذلك  ،الوظيفة الثالثة مفهوم وأبعادالدراسة  أبرزتلوظائفها،  كماالجامعات لتحديث  قد 

 .التقليدية مهامهالعب أدوار جديدة ضمن ات للجامعا يسمح بمساعدة رؤية استراتيجيةوفق مبنيا  تصورا
 

ر مقترح. ؛تحديات التعليم العالي ؛ الجامعات؛الوظيفة الثالثة املفتاح :الكلمات   تصو 

  JEL :  I23تصنيف 
 

Abstract: This study aims to develop the third mission in the universities, first we 
illustrate the developments associated with modernizing the traditional roles of the 
universities, and the most important challenges and reasons for modernizing the 
universities.  then we moved to illustrate  the different  dimensions of the third mission, 
The study also provided a vision based on a strategic vision that would allow the 
Universities to play a new roles within its traditional tasks. 
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  مقدمة 

إن التطور الكبير في وظائف التعليم العالي، جعل من الدول واملنظمات والهيئات 

تطور و  النهضة العاملية بمختلف مشاربها واتجاهاتها توليه اهتماما متزايدا، باعتباره أساس

املجتمعات واألمم، وانتقل بذلك الفكر االقتصادي الحديث إلى التركيز على أهمية التعليم 

أس املال البشري كأحد أسس التميز والتفوق، وهو ما بينته الكثير ستثمار في ر والتدريب واال 

من الدراسات العاملية، حيث بلورت العالقة املوجودة بين التطور الحاصل في مجاالت 

 وبين تطور معدالت النمو االقتصادي السنوي للناتج املحلي في عدد من دول العالم. التعليم

أهمية وخطورة  تبرزت شتى مجاالت الحياة الت التي طالغيرات والتحو وفي ظل الت

ته املعرفية  حاملة لواء النهضة دور الجامعات باعتبارها واملنارة التي يستمد املجتمع منها قو 

س والثقافية ، األمر الذي زاد من مسؤوليتها في االستجابة لهذه التحديات، وأوجب عليها تقم 

م والبحث كوظيفتين تقليديتين، وبين املساهمة في تعليي التين وظيفبما يجمع دور مزدوج، 

من خالل مواكبة تغيرات هذا العصر وما تمليه من  خدمة مجتمعاتها واملساهمة في نهضته

 تجديد، وهو ما أصبح يطلق عليه بالوظيفة الثالثة للجامعات.

 الثالثة بالجامعات؟كيف يتم تعزيز الوظيفة  إن اإلشكال الذي يطرح بشدة هو:

مت املقترحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الدور الجديد للجامعة،  كما كثر فكثيرا ما قد 

 عن ضرورة تطوير أداء الجامعات، وتعددت العروض واملقترحات املتعلقة 
ً
الحديث مؤخرا

إلى رؤية ال تستند بهذا الشأن، لكنها فشلت ولم تحرز التقدم املطلوب، كون هذه املبادرات 

ال يقتصر على تقديم مجموعة مبادرات ونشاطات فردية وير األداء الجامعي واضحة، فتط

 وعشوائية، بل يجب أن يتم ضمن منظور أشمل وفضاء أوسع.

 يتوقف ابتداءً  صحيح اءة إنمائية ومنهج عمليولقد جاءت هذه الدراسة لتقدم قر 

ووظائفها الجديدة،  م الجامعة التقليديةعلى حل املعادلة املتعلقة بإحداث التوازن بين مها

توضح املسارات وطرق تحدد من خاللها خارطة عمل  رؤية استراتيجية سليمة وشاملةوفق 

 .العمل عليها

 :متمثلة فيإلى تحقيق جملة من األهداف  رميفإن هذه الدراسة ت ؛وعليه

 .يواجهها قطاع التعليم العاليإبراز أهم التحديات التي  

 لثالثة للجامعات.مفهوم الوظيفة ا الغموض عنكشف  

 منهج عملي لتعزيز الوظيفة الثالثة للجامعات.  تقديم 

 ولتحقيق هذه األهداف املرجوة تم تقسيم هذه الدراسة إلى محاور ثالثة.
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 تحديات التعليم العالي. -1

لة عصيبة نتيجة التحوالت العاملية التي تفاعلت الم اليوم بمرحتمر جامعات الع

آثارها وتداعياتها، والتي حملت في طياتها جملة من التحديات، نورد بعضا منها في النقاط 

 اآلتي ذكرها:

قامت معاهد التعليم والجامعات التقليدية بدورها لوقت طويل املعارف وليومنا هذا  

 التكنولوجي واملعرفي جلبت معها عرفة، غير أن رياح التقدمالتوعوي والتكويني ونشر امل

أنماطا حديثة وأشكاال متميزة من أشكال تقديم العلم ملواجهة الطلب املتنامي على 

م يعد كبيرا فحسب بل فعدد البشر في العالم ل ،فرص التكوين في التعليم العالي

وبالنظر  ،(Jin Yang, Chripa Schneller ،2015) صاحبه ارتفاع معدل السن لديهم

لكون األفراد مطلوب منهم دوما املساهمة في تنمية مجتمعاتهم كان من الضروري فتح 

املجال لهم لتنمية معارفهم وتطوير قدراتهم وفق شروط عادلة بينهم وبين الشباب من 

هم املرتفعة من جهة أخرى. ونتيجة لتلبية هذه جهة، وتهيئ ة الظروف املناسبة لسن 

ة يتم من خالل هذا النوع من الجامعات ربط الجامعة مع املجتمع واملؤسسات الضرور 

صناعية والعالم الخارجي، حيث تحدث تعاقدات بين الجامعة والطلبة تستمر مدى ال

علمي وتكنولوجي بعد تخرجهم الحياة، حيث يقدم للطلبة كل ما يطرأ من تقدم 

وق العمل  باملساهمة في تصميم ودخولهم سوق العمل، ويتعهد الطلبة بعد دخولهم س

عادل سالم ) لبة على مقاعد الدراسةبرامج تطبيقية، وتقديم خبراتهم وتجاربهم للط

 (.2008، موس ى معايعه

ر في طبيعة الوظائف ضمن مختلف الق  د"، اعات، فكمـا يقـول طالتغي  املثـل "تجـدد أو تبـد 

تختفي، أو تتغيــــر تغيــــرا فالوظــــائف التــــي يلتحــــق بهــــا الطــــالب بعــــد إنهــــاء تخــــرجهم حتمــــا ســــ

بــــــة بتحــــــديث وتحســــــين كبيــــــرا جــــــراء التطــــــور التكنولــــــوجي الهائــــــل، لــــــذا فالجامعــــــات مطال

املعــــارف واملهــــارات وإعــــادة تــــدريب الطلبــــة الخــــريجين أو املهنيــــين، مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى 

 .تكامل وتطوير شامل للفرد من منظور طويل األجلتكوين م

مما  املساواة،ة واإلقصاء االجتماعي وتنامي عدم انتشار ظاهرة الفقر والجوع واألمي 

يستدعي من الجامعة املساهمة في تكوين مجتمع يسود فيه التسامح واألخالق 

يجابية النبيلة، واملشاركة واالنتماء واملسؤولية، والعمل التطوعي وغيرها من القيم اإل 
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ة، وبالتالي وتحويلها من مجرد مفاهيم نظرية إلى قيم سلوكية وممارسات مجتمعي

إيجاد حلول  ضرورة تكوين طلبة ومواطنين متمتعين بفكر تحليلي نقدي لهم القدرة على

 .للمشكالت التي تواجه مجتمعاتهم

ارف والتقنيات أصبح تأهيل الطلبة في مجاالت تخصصهم وتزويدهم بالعلوم واملع   

اتهم بعد املختلفة وإكسابهم املهارات الالزمة ملمارسة أعمالهم في حقول تخصص

درين على تخرجهم من الجامعة غير كاف البتة، لذا استلزم األمر إعدادهم ليكونوا قا

إدراك أهمية تخصصاتهم العلمية وانعكاساتها على تطور مجتمعاتهم ورقيها في سلم 

تحقيق رفاهية شعوبهم وحقهم في الحياة الكريمة على وفق و  اإلنسانيةالحضارة 

الساعية إلى فرض هيمنتها مداخالت الدول األخرى  اختياراتهم الحرة بعيدا عن

داخل )ووصايتها استنادا إلى منطق القوة الغاشمة والغطرسة البلهاء بدعاوى زائفة

الجامعات اليوم تحمل الكثير من التحدي خاصة فيما  . فمهمة(2002، حسن جريو

 .اإلنسانيةيتعلق بإعداد جيل مشبع بالقيم واملبادئ 

 للجامعات.الوظيفة الثالثة  -2

إن التحديات التي تمر بها الجامعات اليوم، عقدت من مهمتها أكثر فأكثر، لذا بات من   

دور  تأديةالتعليم والتكوين واالنتقال لالضروري تجاوز وظائفها التقليدية املنحصرة في 

 ريادي في النهوض باألمة، من خالل ما أصبح يطلق عليه بالوظيفة الثالثة للجامعات.

 ل في وظائف الجامعة.التحو  بوادر  1.2

منظمة اليونسـكو فـي اجتمـاع بـاريس املنعقـد أواخـر القـرن العشـرين مجموعـة مـن  حددت        

ص بعضا منها في النقاط التالية:
 
  املهام التي تضطلع بها مؤسسات التعليم العالي نلخ

املشــــــــاركة فــــــــي رســــــــم السياســــــــات الوطنيــــــــة التــــــــي ترســــــــمها الحكومــــــــات وتوجيــــــــه وصــــــــياغة  

شــــكل حاســــم لتســــليط الضــــوء علــــى الطــــرق املســــتقبل؛ فــــالتعليم العــــالي أصــــبح مــــدعوا ب

الحديثــة لبنــاء مســتقبل أفضــل لإلنســانية، وتنميــة القــدرات مــن أجــل استشــراف أفضــل 

 للمستقبل. 

املســـــاهمة فـــــي نشـــــر املعرفـــــة مـــــن خـــــالل البحـــــث واإلبـــــداع الفكـــــري والتعلـــــيم مـــــع مراعـــــاة  

هـات العامليـة قتصادية واالجتماعية والثقافية، والتوجاحتياجات املجتمع واالتجاهات اال

تعــــــديل املعــــــارف القائمــــــة ع بمهمــــــة تطــــــوير القــــــدرات الذاتيــــــة و املســــــتقبلية، فهــــــي تضــــــطل

 وتطبيقها وخلق املعرفة الجديدة.
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إتاحـــة فـــرص التعلـــيم للجميـــع وفـــي أي وقـــت )التعلـــيم مـــدى الحيـــاة(، لتمكـــين األفـــراد مـــن  

جتمـــع،  وذلـــك دل الخبـــرات لجعلهـــم مـــواطنين فـــاعلين فـــي املتطـــوير وتجديـــد معـــارفهم وتبـــا

 من خالل توفير كل املقومات والسبل التي تساعد األفراد على التعلم.

 املشاركة الفعلية في تطوير النظام التعليمـي فـي كـل مسـتوياته، وبـاألخص تكـوين األسـاتذة 

 تحضير البرامج والبحث العلمي.  و 

ن الرجـــل احتـــرام حقـــوق اإلنســـان والعدالـــة بـــي مبـــادئ ترســـيخ و  تشـــارك املعـــارفو  تقاســـم 

 واملـــرأة،  مـــع إرســــاء لثقافـــة الســــالم والتضـــامن الفكـــري واملعنــــوي، ومبـــادئ الديمقراطيــــة

غــــــــرس روح املواطنــــــــة وترســــــــيخ القــــــــيم والعــــــــادات التــــــــي تحــــــــث الطلبــــــــة علــــــــى التصــــــــرف و 

واالنســــجام بــــين تعزيــــز التنــــوع الثقــــافي واملشــــاركة بقــــوة  فــــي تعزيــــز التفــــاهم و  بمســــؤولية،

فهـــي مطالبـــة برفـــع درجـــة الـــوعي   قافـــة والعلـــم فـــي املجتمـــع، عـــن طريـــق نشـــر الث الثقافـــات

لــدى األفــراد فــي شــتى جوانــب الحيــاة، وبالتــالي يمكــن للجامعــات مــن تكــوين طلبــة واعيــين 

ومــــــدركين للمتطلبــــــات املســــــتقبلية ومســــــاهمين ناشــــــطين فــــــي تنميــــــة بلــــــدانهم، مــــــن خــــــالل  

، عــارف واملهــارات وإعــادة التـدريب ســواء للطلبــة الخــريجين أو املهنيــينتحـديث وتحســين امل

 من أجل الوصول إلى تكوين متكامل وتطوير شامل للفرد من منظور طويل األجل. 

املساهمة فـي تكـوين  مجتمعـات يغيـب فيهـا العنـف واالسـتغالل وتكـوين طلبـة مـؤهلين ألن  

اكل والبحــث عــن الحلــول التــي تواجــه يكونــوا مــواطنين صــالحين وقــادرين علــى تحليــل املشــ

ذا يجـــــب أن تتضـــــمن  بـــــرامج التعلـــــيم العـــــالي هـــــذه تحمـــــل مســـــؤولياتهم، لـــــو  مجتمعـــــاتهم،

  (.UNESCO ،1998املعاني )

تحقيق رفاه األمم من خالل تزويد الخريجين باملهارات الالزمة في هذه البيئـة التنافسـية،  

م ممـــن حرمـــوا مـــن التعلـــيم داخـــل رهغيـــو  وســـد الفجـــوة بـــين أولئـــك الطلبـــة الـــذين تعلمـــوا

، The national center for public policy and higher educationالــوطن نفســه )

إلــى تعــديل القــيم واالتجاهــات التــي تعــزز الخطــاب التنمــوي املعاصــر فــي (. باإلضــافة 2009

املجتمــــــع، بمــــــا يتناســــــب والطموحــــــات التنمويــــــة ونوعيــــــة الحيــــــاة الطيبــــــة التــــــي يســــــتهدفها 

نفتــاح والتســامح ملجتمــع مــن خــالل: تــدعيم قــيم العمــل واإلنتــاج، والتقــدم والســالم، واال ا

واملشاركة واالنتماء واملسـؤولية، والعمـل التطـوعي وغيرهـا مـن القـيم اإليجابيـة، وتحويلهـا 

تأكيـــد دور املواطنـــة و  مـــن مجـــرد مفـــاهيم نظريـــة إلـــى قـــيم ســـلوكية  وممارســـات مجتمعيـــة

بنـــاء مجتمـــع يقهـــر  فكريـــة والثقافيـــة والسياســـية واالجتماعيـــة فـــيالصـــالحة، واملشـــاركة ال

التفكيـــــر واملوضـــــوعية، وإطـــــالق املـــــرض باملعرفـــــة ويـــــدعم االســـــتقاللية فـــــي و  بـــــالعلم الفقـــــر 
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حـارب ) العنان للطاقة اإلبداعية للفرد، بتنمية قدرته علـى املالحظـة والتجريـب والتركيـب

 .(2006، سعيد عبد هللا

زاد االهتمـــام فـــي اآلونـــة األخيـــرة فلقـــد  ، طلبـــةر املقـــاوالتي لـــدى الضـــرورة غـــرس روح الفكـــ  

بتدريس ريـادة األعمـال أو املقاوالتيـة فـي املراحـل الدراسـية وبـاألخص فـي الجامعـات، حيـث 

ظهـــــر مـــــا يســـــمى بمؤسســـــات التعلـــــيم العـــــالي الرياديـــــة والتـــــي تهـــــدف إلـــــى تمكـــــين املـــــوظفين 

جــال البحــوث والــتعلم بــداع واالبتكــار فــي مسســاتهم الخاصــة، واإل والطــالب علــى إنشــاء مؤ 

والســـعي إلـــى اســـتخدام املعرفـــة، كمـــا تعمـــل هـــذه الجامعـــات علـــى تعزيـــز الـــتعلم فـــي البيئـــة 

التـي أصـبح فيهـا الثابـت متغيـرا، باإلضـافة إلـى حـرص هـذه املؤسسـات و  املجتمعية املعقدة

والــــــتعلم  يــــــة التفــــــاوض املفتوحــــــةالتعليميــــــة علــــــى خلــــــق قيمــــــة عامــــــة معتمــــــدة علــــــى  عمل

-A.Gibb, Aاملتبادل مع جميـع أصـحاب املصـلحة فـي املجتمـع املحليـة والوطنيـة والدوليـة )

R.Hofer، 2015.)  ــــمو بــــرامج ريــــادة األعمــــال املدرســــة فــــي الجامعــــة إلــــى قســــمين يهــــتم  تقس 

صـة بهـم، األول فيهما بتكوين اإللهام لدى طلبة السنة األولى ليكونوا أصحاب مشاريع خا

رنـــامج التعليمـــي والـــذي يكـــون تـــدريبيا ويقـــدم ألصـــحاب بينمـــا يهـــتم القســـم الثـــاني مـــن الب

 (. Mathew J، 2008فعاليتها )املشاريع بغية تحسين 

 

 التطور التاريخي ملفهوم الوظيفة الثالثة: محطات مهمة 2.2

ر على أنه في سبعينيات القرن العشرين عر ف مجلس التعليم األملاني التعليم املستم

الركيزة الثالثة للجامعات، نظرا ألهمية التعليم مدى الحياة بالنسبة ألفراد املجتمع 

ومسؤولية الجامعات للقيام بهذا الدور، وهو ما نتج عنه تطوير استراتيجيات للتعليم مدى 

جامعات النمساوية وإنشاء مراكز وشبكات لتقديم تعليم مستمر، وبالتالي الحياة في كافة ال

لى "شريك للتعليم" إنتقلت الجامعات من "شريك للتدريس" في بعض مراحل حياة الفرد ا

 (.Adrian Curaj، 2015الحياة )طوال مراحل 

العديد كما ظهرت مقاربة أخرى حاولت إبراز بعض مالمح الوظيفة الثالثة، أين أكد 

ف الفاعلين من على ضرورة انفتاح الجامعة على األسواق واملجتمع واألطرا من الباحثين

باعتبارها جزءا ال يتجزأ من منظومة خلق املعرفة،  ،(Gibbons M ،1994اث )األبح خالل

العمالء واألطراف أصحاب بمعنى ضرورة وجود ارتباط وثيق بين جودة البحوث واحتياجات 

ن وهذا ما أطلق عليه الباحثو  ،تركيز على أهمية العلم في بناء املجتمع وتطويرهاملصلحة مع ال
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وقد بين هذا النموذج  الجديد وجوب االبتعاد عن التسلسل ، Mode 2"1باملهمة الثانية   "

الهرمي للبحوث املوجهة والتوجه أكثر نحو البحوث التطبيقية، وهو ما ساهم فيتطوير 

كل مستمر من حيث الفكر واملمارسة، من خالل اصالحات مهمتي التدريس والبحث بش

 هيكلية في التدريس.

ظهرت وطورت العديد من املفاهيم الجديدة لدور الجامعات في مجال أنظمة  ولقد

 الذي يصف "the Triple Helixاإلبداع الوطنية، وهو ما يشمل مفهوم الحلزون الثالثي" 

ضافة إلى تحديده الجامعة والصناعة والحكومة، باإل يوضح العالقة التي يجب أن تبنى بين و 

ع كمهمة ثالثة مكملة للمهمتين التقليديتين املتمثلتين في ملهمة نقل املعرفة إلى املجتم

 (.Etzkowitz, H., &Leydesdorff, L ،2000التدريس والبحث)

كما أطلق مصطلح "املشاركة املجتمعية" كوظيفة ثالثة للجامعة مكملة ملهمتي 

تعليم والبحث، واستعمل لفظ املجتمعات بعينه خصيصا للتأكيد على أن العالقة ال ال

خص فقط قطاع األعمال بل تشمل كل املجتمعات املدنية والفنية والرياضية والدينية ت

، John Howard, Arun Sharma )واملهنية واملجالس املحلية واألسر والجمعيات الخيرية...

في مهام التدريس والبحث وتوسيع مفهومهما ليشمل ما يسمى كما صاحب التغيير  ،(2006

 بالنظر ملرونتها وقابليتها للتأقلم والتعاطي مع التطورات االجتماعيةبالجامعة املقاوالتية، 

(Adrian Curaj، 2015.)  وفيما يلي عرض موجز ألهم املحطات التي ساهمت في بلورة

 املفهوم الحديث للوظيفة الثالثة للجامعات.

 Russell Group : املحطة األولى: مجموعة راسل 1.2.2

نة من أربع وعشرين جامعة في اململكة ة مكو  شبك عبارة عن مجموعة "راسل"

، فهي تركز على البحث العلمي، وقد شكلت 1994املتحدة البريطانية، وقد أنشئت في عام 

فت ، وعر  2002هذه الجمعية مجموعة عمل لتطوير مفهوم الوظيفة الثالثة للجامعات سنة 

ق واستغالل للمعارف هذه الجمعية الوظيفة الثالثة  على أنها"توليد واستعمال وتطبي

مطالبة بتقديم خدمات والقدرات الجامعية خارج املحيط األكاديمي الجامعي"، فالجامعة 

اتجاه مجتمعها إضافة إلى مهمتي التدريس والبحث من خالل االنتقال من التفاعل إلى نقل 

في  املعرفة، والهدف من ذلك هو تفعيل أداء الجامعة من خالل استغالل واستخدام قدراتها

ات سياق أوسع، فاملهمة الثالثة للجامعات هي القوة املحركة ملواصلة انفتاح الجامع

والشروع في تبادل املعارف خارج أطر النظام التعليمي وإيجاد إجابات متعلقة باملشاكل 

                                           

 
 " على البحث.Mode 2على التدريس ومصطلح " "Mode 1"أطلق مصطلح 1



ريسمد  2018ب   

 

 

االجتماعية. وقد حاول االتحاد األوروبي تحديد بعض املبادرات في  اجتماع بولونيا، من 

لى أهمية توفير فرص العمل وتبادل املعارف والتعليم املستمر وأسواق خالل التأكيد ع

ضرورة نشر النتائج تقرير "راسل" إلى أهمية التواصل مع هذه األسواق وحدد  املعرفة. وأشار 

في القطاع غير األكاديمي؛ كنشر النتائج األبحاث في وسائل اإلعالم، باعتبار الهدف األساس ي 

اإلحاطة بمختلف و  قطاعات األخرى من خالل التدريس والبحث،هو تبادل املعارف مع ال

والقيام بعمليات استشارية ، (Adrian Curaj، 2015) قطاع العلمياألنشطة التي تتم خارج ال

خارج قطاعها، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، باإلضافة إلى التواصل مع املجتمع وتقديم 

 الحلول للقضايا العالقة.

ول االتحاد األوروبي التي عانت من ضعف واضح في فهم الدور وعلى النقيض من د

ًرا لهذه الوظيفة؛ ماجعل املقاوالتي للجامعة، تعد    
 
نت مبك

َّ
 بريطانيا من أكثر الدول التي تفط

ى مبادرة بولونيا التي جاءت لتعزيز هذه الوظيفة في أوروبا، من خالل  االتحاد األوروبي يتبنَّ

ليم العالي عبر تسهيل عملية تبادل الطلبة وهيئات التدريس، برامج عديدة كتطوير التع

 لروابط مع املؤسسات الصناعية ومع املجتمع بمختلف مكوناتهوبرامج البحث، وتمتين ا

 .(2016، ناصر يوسف، أمال شوتري )

 Prime Networkاملحطة الثانية" مشروع شبكة برايم   2.2.2

 ،ات البحث واالبداع وتنمية املنطقة األوروبيةشبكة "برايم" هي شبكة تهتم بسياس       

ستة عشر جامعة  Network of Exellence Prime 1 وتضم شبكة برايم للتميز 

 200أوروبية من فرنسا وإيطاليا واسبانيا وهنقاريا والبرتغال والسويد وهولندا وأكثر من 

كة برايم حيث يعمل مشروع شب(،PRIME Network ،2006 )طالب دكتوراه"150باحثا و

األوروبية على تحديد مفهوم آخر للوظيفة الثالثة للجامعات، نيابة عن مرصد الجامعات 

مرفوقا بنموذج تقييم وكشف وتوضيح للنشاطات الداخلة في سياق البعد الجديد 

للجامعة، وقد تم تحديد ثمانية محاور مرفوقة بمؤشرات لقياسها. ويرتكز مشروع شبكة 

الوظيفة الثالثة،وعليه فإن لنشاطات التي يمكن وصفها بنشاطات برايم على مجموعة من ا

هذا املشروع حدد ووصف بدقة النشاطات  واملؤشرات التي ترصد وتكشف األبعاد  

 (.01الثمانية  للوظيفة الثالثة للجامعة، كما يوضحه الجدول رقم )

 PRIME Network محاور الوظيقة الثالثة املقترحة من طرف شبكة برايم :1جدول رقم 

                                           

 
1PRIME :  Policies for Research and Innovation in the Move towards the European 

Research Area.  
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 املؤشرات الرئيسية األبعاد 

 (Human r>esourcesاملوارد البشرية ) -1
فاندماجهم  ،يهتم هذا البعد بمعرفة ومتابعة املصير املنهي للطالب

في سوق العمل دليل على جودة التعليم وجاذبية الجامعة، حيث 

يحدد لنا هذا البعد املعرفة املكتسبة املنقولة من خالل البحوث 

 امج التدريسية للقطاع الصناعي والقطاع العام.والبر 

عدد طلبة الدكتوراه الذين توجهوا بأبحاثهم نحو قطاعات  

 خارج الجامعة.

ك على أطروحات الدكتوراه )أساتذة اإلشراف املشتر  

 وأعضاء من قطاعات وهيئات أخرى(

 عدد طالب الدكتوراه املدعومين من قبل القطاع الصناعي. 

 املتعاقدين  مع القطاع الصناعي. عدد طالب الدكتوراه 

 Intellectualامللكية الفكرية) -2

property) 
املعارف املقننة املنتجة من طرف الجامعة)براءات االختراع، 

حقوق النشر،...(، ودعم استغالل النتائج العلمية وخلق 

جاذبية للجامعة من أجل بحوث استثمارية مستقبلية. ويهتم 

تي تملكها الجامعة باإلضافة إلى هذا البعد باالختراعات ال

 املخترعين الجامعيين. 

االختراع  والتطبيقات املنتجة واملسجلة باسم عدد براءات  

 الجامعة.)حسب التخصص(.

عوائد الجامعة من تراخيص براءات االختراع وحقوق  

 النشر.

 

 (Spin offsتأسيس الشركات) -3
ونقل  نقل املعرفة من خالل األعمال املقاوالتية للجامعة

 .التقنية بخلق وتأسيس مؤسسات جديدة

 تأسيسها.عدد املؤسسات التي تم  

تحركات املوظفين وانخراطاتهم ومشاركاتهم في هذه  

 املؤسسات املنشأة.

فرق الدعم واألموال املمنوحة من طرف الجامعة لدعم   

 املشروعات التي تم تأسيسها. 

 Contracts with)االتفاقيات مع الصناعات -4

industry) 
ر  االنتاج املشترك للمعارف ونقله للقطاع الصناعي، حيث يعب 

وقيمتها من طرف شركاء  جاذبية الجامعاتهذا البعد عن 

القطاع االقتصادي الفاعلين، وبالتالي فهو يشمل كل العقود 

 بين الجامعة والقطاعات الصناعية.

عدد العقود املوقعة مع مختلف القطاعات )مؤسسات  

قيمتها ومدتها ونوعيتها)استشارات، .( و كبرى، صغيرة،..

 بحوث، خدمات،..(

املشاركة في الناتجة عن العوائد املحصلة من البحوث  

 املؤتمرات.

التأليف املشترك واالختراعات بين الباحثين من وخارج  

 الجامعة.

 الزيارات امليدانية للباحثين وإمكانية النفوذ للمعلومات. 

 Contractsالعام االتفاقيات مع القطاع -5

with public bodies)) 

إشراك الجامعة في الخدمات العامة من خالل معالجة 

املشاكل التي يواجهها املجتمع.)القضايا املتعلقة بالبيئة 

 واألمن الغذائي واألمن....(  

عدد وحجم العقود املوقعة مع هيئات القطاع العام والتي  

 وعامليا.من شأنها خدمة املجتمع محليا 

في الجامعة املشاركين في الندوات التي تعالج وظمعدد  

 قضايا املجتمع.

 Participation)املشاركة في صياغة السياسات -6

into policy making) 

 وووضع وتصميم تشكيل مشاركةالجامعةبخبرة أعضائها في

 صياغة كاملشاركة في. املستويات مختلف على السياسات

 الحوارات رةالطويل وفي إدا املدىبرامج التطوير على 

 العلوم والتكنولوجيا الرسميةحول  واملناقشات

معايير األمن  املكلفة بوضع اللجان واالنخراط في،واالبتكار

 والسالمة...

 عدد النشاطات والهيئات املشاركة. 

 املنخرطين.و  عدد أفراد الجامعة)أساتذة وطالب( املشاركين 

 وطبيعتها.حجم املشاركة  

 علقة ببرامج التطوير.عدد التقارير والبحوث املت 
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 .(PRIME Network ،2006 )باحثين باالعتماد على تقرير: من إعداد الاملصدر: 

 E3M  املحطة الثالثة: مبادرة املفوضية األوروبية للوظيفة الثالثة  3.2.2

ومنهجية التصنيف لقياس الوظيفة إن الهدف من مشروع " املؤشرات األوروبية 

لثة ملؤسسات هو إنشاء أداة شاملة لتحديد الوظيفة الثا"  (E3M)1"الثالثة للجامعات

التعليم العالي في الدول األوروبية  وتأسيس مؤشرات تسمح بقياس أنشطة الجامعات 

جديد  األوروبية ومقارنة أدائها من منظور أوسع، كما يهدف هذا املشروع إلى تقديم طرح

. فخالل الفترة (e3mproject ،2012) واتجاه حديث لقياس أداء الجامعات بموضوعية

 The " وبتنسيق من جامعة "فاالنسيا للتكنولوجيا (،2012-2009املمتدة بين )

Valencia University of Technology  تم تقديم تصور وإطار مفاهيمي ألبعاد

د األطراف الفاعل ين واملستفيدين في كل بعد، كما يوضح مدخالت الوظيفة الثالثة، يحد 

وارد، وقد ضم املشروع ومخرجات ونشاطات كل بعد، باإلضافة إلى تحديده لطبيعة امل

 Conceptual Framework for Third Mission) املبدئي آنذاك عددا كبيرا من املؤشرات

Indicator Definition ،2012.) 

                                           

 
1“E3M” European Indicators and Ranking Methodology for University Third Mission. 

 املشاركة في النشاطات االجتماعيةوالثقافية -7

(Involvement into social and cultural 

life) 

مشاركة الجامعة في الحياة االجتماعية واملدنية، كامتالك 

الجامعة لفضاءات وكيانات تساهم في الحياة الثقافية 

حفالت واملجتمعية على غرار املتاحف واملسارح وقاعات ال

واملعارض واملكتبات وقاعات املطالعة املفتوحة على الطلبة 

واملواطنين من خارج الجامعة. ومشاركة األساتذة بأبحاثهم 

التي تخدم الجانب االجتماعي وفي وسائل اإلعالم وتنظيم 

 أيام دراسية ملعالجة القضايا االجتماعية.

 اآلن يوجد غموض وصعوبة في قياس أداء هذا املحور  لحد

 غير أن هناك بعض املؤشرات املساعدة كـ:

حجم األموال املخصصة إلدارة النشاطات الثقافية  

 واالجتماعية مقارنة بميزانية الجامعة.

 عدد فرق البحث املسخرة لخدمة املجتمع ثقافيا ومدنيا. 

 

 

 Public)للمجتمع عرفة العلمية نشر امل -8

understanding of Science) 

 ذلك في بما العلمية، املسائل بشأن املجتمع مع التفاعل

 املتراكمة لشرائح املجتمع، وأن تعمل النشر ونقل املعارف

على مناقشة الجمهور حول املسائل املتعلقة  الجامعات

بالعلوم واالكتشافات الجديدة. مع ضرورة أن تكون هذه 

املبادرات مقترنة بتوجهات استراتيجية وليست مبادرات 

 فردية عشوائية.

 ملنشورات العلمية املوجهة للجمهور العام.حجم ا 

 .األيام املفتوحة على العلم التي تنظمها الجامعة  

 املعارض والصالونات العلمية. 

 املشاركة في مختلف وسائل اإلعالم حول القضايا العلمية. 

املشاركة في الدراسات املتعلقة بتطوير التعليم في   

 املستويات الدنيا.
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مقبول وعاملي ملفهوم الوظيفة الثالثة استخدم فريق املشروع وبغرض تقديم تصور           

، (Adrian Curaj ،2015) را بأوروباخبي 30أسلوب "دلفي" من خالل غربلة وتمحيص آراء 

وكان ثمرة ذلك ثالثة أبعاد رئيسية للوظيفة الثالثة للجامعات تتمثل في التعليم املستمر 

الثاني متمثال في نقل التقنية واالبتكار ويضم مؤشرا للقياس، والبعد  18ويضم هذا البعد 

ية ويمكن قياسه باستخدام املجتمعمؤشرا، باإلضافة إلى بعد ثالث يتمثل في املشاركة  20

مؤشرا، وكل بعد يحدد ويوضح النشاطات والعمليات ذات الصلة واملؤشرات  16

 (.Final Report of Delphi Study ،2012املستخدمة للقياس)

 لبعد األول: التعليم املستمرا 3.2.2.1

افية لم يعد يقصد بالتعليم املستمر مجرد تعليم الكبار ومحو األمية األبجدية والثق

تنمية معارف ومهارات مختلف فئات املجتمع  وتقديم برامج تعنى  فحسب، بل تطور ليشمل

الجميع لنهل العلم واملعرفة، لكافة الفئات  بالتعلم مدى الحياة، بحيث تكون الجامعة منبر 

ومن بين أهم أشكال  .(2013، فرانك زيغل) وغيرهمالعمرية، وأصحاب الخبرة من مهنيين 

نجد الجامعة مدى الحياة، حيث أن التركيبة البشرية تطورت، أين زاد  ستمر التعليم امل

 .(Jin Yang ،2015) العدد بشكل كبير وارتفعت معدالت السن إلى مستويات عالية

ومن بين اإلجراءات املساعدة كذلك على التعليم املستمر نجد تطوير أنظمة التعليم 

لحاق موظفيها في برامج التعليم املستمر، عن بعد، ففي السويد مثال، تقوم الشركات بإ

وغالبا ما يكون هذا التعليم مموال من قبل أرباب العمل، وصاحبه تطور على املستوى 

ينص على منح املوظفين إجازة خالل فترة االلتحاق ببرامج التعليم املستمر،  أينالقانوني، 

نين حسابات فردية ولدعم هذه املبادرة، تضع دولة السويد تحت تصرف جميع املواط

للتعليم، تمول هذه الحسابات احتياجاتهم في تطوير مهاراتهم على مدى حياتهم املهنية، وإذا 

 التقاعدن التقاعد، فإنها تتحول الدخار أو تأمين لم تستخدم هذه الحسابات قبل س

 .(2013،اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء)

ثي األوروبي للوظيفة الثالثة بأن ولقد جرى االتفاق بين مؤسس ي املشروع البح

في ملتابعة وتقييم  مجموعة من النشاطات املتمثلة ا مؤشر  18يضم بعد التعليم املستمر

(Final Report of Delphi Study ،2012 :) 

ن  رسالة واستراتيجية الجامعة لبعد التعليم املستمر)   .مؤشرات( 04تضم 

 .مؤشرات( 06لدراسية)تحليل الطلب على التعليم وتصميم املناهج ا 

 .مؤشرات( 03تطبيقات التسجيل والقبول) 

 .التعليم والتعلم)مؤشر واحد( 
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 .مؤشرات( 03تقييم الجودة) 

 واملتابعة النهائية)مؤشر واحد(.التقييم  

 البعد الثاني: نقل التقنية واالبتكار 3.2.2.2

كز في عمومها حول بالرغم من تعدد املفاهيم والتعاريف املتعلقة بالتقنية، إال أنها تر 

وجهة النظر الفنية واالقتصادية، فمن الناحية الفنية يقوم مفهوم التقنية على التطبيق 

االختراعات العلمية املختلفة التي يتم التوصل إليها من خالل البحث العلمي لالكتشافات و 

تاجية العلمي، ومن الوجهة االقتصادية فإن مفهوم التقنية عبارة عن تطوير العملية االن

مركزاإلنتاج وير أساليبه )واألساليب املستخدمة فيها بما يحقق خفض تكاليف اإلنتاج أو تط

ونقل التقنية هو تطوير التطبيقات العملية لفائدة  ،(2007سعود، اإلعالمي لجامعة امللك 

، Conceptual Framework for Third Mission Indicator Definitionالبحث العلمي )

صد ببعد نقل التقنية واالبتكارالبحث على االكتشافات واالختراعات في محيط ويق (،2012

 
ً
ناصر يوسف، ) املعرفةا من فكرة تتجير الجامعة، ومن ثم تسويقها في املجتمع انطالق

ويتم ذلك من خالل عقد شراكات مع رجال القطاع الخاص إلنعاش  .(2016، وشوتري أمال

 .(2013، فرانك زيغل) مجال البحث واالختراع

ومن بين أهم اإلجراءات في مجال نقل التقنية واالبتكار نجد إنشاء حاضنات للتقنية 

فقتها في مسارها االبتكاري، أما في مجال مشاريع التقنية بغرض مساعدة املؤسسات ومرا

، research parks، حدائق البحوث technopolesالدولية فإننا نجد: مدن التكنولوجيا 

ز  ،  التجمعات الصناعية املستندة إلى التكنولوجيات centers of excellenceمراكز التمي 

 technology corridors، ممرات التكنولوجيا high-technologyindustry clustersالرفيعة 

 والحاضنات التقنية.

وتتميز حدائق التقنية والتي تعرف كذلك بالحدائق العلمية عن بقيةالتصنيفات 

ة العالية املتعلقة بالبحوث،كما أنها  ترتبط ة لتجميع أعمال التقنياألخرى بأنها مصمم

بمؤسسات التعليم العالي وتتركز أكثر في الدول املتقدمة صناعيا. وتشير بعض الدراسات 

والتي تعرف  في أوائل خمسينات القرن العشرين العالم كانت والتقارير أن أول حديقة في

نشئت ألحدائق العلمية التي من أوائل ا لبحوث فتعدأما حديقة مثلث ا بوادي السيلكون.

الريفية بأمريكا لتصبح فيما بعد من أكثر  لوقف تسرب العقول من أحد املناطق الزراعية

انتشرت ثقافة الحدائق العلمية في ربوع العالم، و  مراكز التقنية العاملية املتقدمة في العالم،

نوبوليس لالبتكار في في بريطانيا وحديقة تكمثل حديقة هسنشو العلمية وحديقة كامبريدج 

 .(2015، الشتيوي  فرج حسين) هولندا
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  الحديثة العالي التعليم مؤسسات تلعبكما 
ً
  دورا

ً
التقنية  نقل عمليات في فعاال

 ترخيص التقنية عمليات في الدخول  طريق عن الخاصة الشركات مع بالتعاون  وتوطينها

التقنيات  على القائمة الناشئة للشركات نيةوحاضنات التق التقنية حدائق وإنشاء

 قامت لتسويق تقنيات أنشئت قد العالم أنحاء في الصغرى  الشركات من الحديثة،فالعديد

 املتحدة الواليات واضح في وهذا أسسها؛ ابتكار  أو  توطينها أو  تطويرها أو  بنقلها الجامعات

 األول  الشركات باملقام هذه مثل نجاح  الصناعية، ويرجع الدول  من وفي العديد األمريكية

  (.2007، اإلعالمي لجامعة امللك سعود اإلنتاج مركز ) واالجتماعي الجامعي املناخ إلى

 مثل عقد أساسية منتجات عدة آليات إلى التقنية نقل تستخدم الجامعات في              

 الشركات ة معبحثي تضامنات في والدخول  فكرية، ملكيات من تمتلكه ملا ترخيص اتفاقات

 بداية إنشائها. وتؤدي مثل هذه في التقنية لشركات ومساعدةالجامعات للمنتجات، املصنعة

 في الراغبة الجامعات على أنه الجلي ومن غير مالية للجامعة، مالية مغانم إلى األنشطة

 بقضايا،منها: تهتم أن التقنية لنقل التجاري  املغامرة في التوسع

 على العليا وطلبةالدراسات املتفرغين والباحثين يئةالتدريسه أعضاء وتدريب تعليم 

 .والتجارة األعمال مجتمع مع التعامل وكيفية ودوراملبتكر، التجارية، املغامرات

 اإلنتاج مركز ) األعمال مجال في واملغامرة االبتكارية األنشطة يحتضن دراس ي منهج وضع 

  (.2007، اإلعالمي لجامعة امللك سعود

االتفاق بين مؤسس ي املشروع البحثي األوروبي للوظيفة الثالثة على أن ولقد جرى 

مؤشرا ملتابعة وتقييم مجموعة من النشاطات  20واالبتكار نقل التقنية يضم هذا بعد 

  (:Final Report of Delphi Study ،2012املتمثلة في )

ن  رسالة واستراتيجية الجامعة لبعد نقل    .مؤشرات( 03التقنية واالبتكار)تضم 

لتمكين هذه األخيرة من استعمال  منح براءات االختراع الخاصة بالجامعات للشركات 

)ويضم مؤشرين اثنين كعدد الرخص والعوائد الناتجة عن  نتائج البحوث الجامعية

 ...(.البراءات

يضم )و  تكوين وتدريب أعضاء املؤسسات الناشئة وأخرى ناتجة عن تلك الناشئة 

 املؤسسات الجديدة واملتفرعة عنها(. مؤشرا واحدا  كعدد

 )ويضم مؤشرا واحدا(. املشاركة في اإلبداع الثقافي واالجتماعي ألفراد األسرة الجامعية 

معالجة مشاكل التعاون في مجال البحث والتطوير، كالبحوث املشتركة مع القطاع غير  

هذا النشاط  ويضمالبحث وتدعيمهم.) الطلبة في مجالاألكاديمي واإلشراف على تربص 
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مؤشرات كعدد اتفاقيات دعم البحوث وعدد طلبة الدراسات العليا املمولين من  04

 طرف الجامعة...(.

الفضاءات املشتركة والتفاعلية بين الجامعة والقطاعات األخرى.)ويضم هذا العنصر   

 مؤشرا واحدا كعدد املختبرات ذات التمويل املشترك(.

ا النشاط إلى تبادل املعارف بين القطاع الجامعي والتعليم، حيث يهدف هذ الحركية 

والقطاعات األخرى وتنقل األساتذة لتقديم استشارات للقطاعات األخرى وتكوين 

مؤشرات على  08موظفي القطاعات وغيرها من النشاطات التبادلية.)ويضم هذا املحور 

دد األساتذة ي املستمر بالجامعة وعغرار عدد املؤسسات املشاركة في التكوين املنه

عدد البحوث ذات التأليف املشترك مع غير و  أصحاب الوظائف املؤقتة خارج الجامعة

 األكادميين وعدد الجوائز املرموقة املمنوحة من طرف املؤسسات والجمهور للجامعة...(.

 البعد الثالث: املشاركة املجتمعية 3.2.2.3

خصية دارسيها، وهي البوتقة ما فهي تساهم في بناء شإن للجامعات دورا تربويا عظي

لذا فإن املشاركة التي تنصهر فيها العادات والتقاليد والقيم واملثل واألعراف واألديان، 

املجتمعية مطلوبة من طرف الجامعات وتندرج ضمنها كل األنشطة النفعية التي ينعكس 

ك خدمة له عه وانفتاحها عليه، وذلأثرها مباشرة في املجتمع، من خالل تفاعل الجامعة م

إذ ينبغي على الجامعات في هذا املجال املساهمة في إنشاء مشاريع  ؛ومساهمة في تطويره

متعلقة بالتواصل التعليمي، وأن يكون هناك عددا البأس به من املوظفين والطالب 

ء من املتفرغين لتقديم ما يحتاجه املجتمع من خدمات، كما ينبغي أن يكون هناك جز

خصص لنشاطات املشاركة املجتمعية، كما يجب أن تطرح مبادرات ميزانية الجامعة م

 .(2013، فرانك زيغل) املجتمعبحثية ينعكس أثرها مباشرة على 

وفي هذا املجال نجد أن الجامعات تعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات قطاع 

 اتمجموعة من اآلليات كتخصيص مقر االقتصادية املختلفة لخدمة املجتمع، من خالل 

القطاعات، والسماح ألعضاء هيئة  ومخابر تعمل فيه على دراسة احتياجات ومشكالت هذه

التدريس بالعمل في الشركات ملدة محددة، األمر الذي يجعلهم يتعرفون بصورة أفضل على 

 ذج علمية تدرسلبحوثهم ونمااالحتياجات واألولويات الواقعية لكل قطاع، ويجعلونها مدارا 

ن االقتصار على نظريات مجردة، تفض ي مع الزمن إلى عزلة الجامعات عن للطالب، بدال م

ومن بين أشكال خدمة الجامعات  .(2013، اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء) مجتمعاتها

تدريب الطالب على ممارسة األنشطة االجتماعية، كمكافحة األمية واإلدمان  ملجتمعاتها

ام دراسية ومؤتمرات داخل الجامعة بمشاركة لوعي الصحي وغيرها، وتنظيم أيونشر ا
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ت حول مختلف القضايا، وفي اواملعلوم الطالب وأفراد من املجتمع لتبادل األفكار و  األساتذة

هذا الصدد قامت بعض الجامعات الفرنسية كمثال بتطبيق برامج تربوية ثقافية تحمل 

ناقشة مواضيع متنوعة في توعية املجتمع ومشاركته في م اسم مقاهي املواطنين، تهدف إلى

مقرات وسط املدينة، يديرها مجموعة من أساتذة الجامعة من تخصصات 

مختلفة،بالتعاون مع مجموعة من أفراد املجتمع الراغبين في مناقشة مواضيع مختلفة 

 .(2013، اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء) تخص البيئة، والصحة والتعليم

بحثي األوروبي لبعد املشاركة املجتمعية للجامعة ولقد حدد مؤسسوا  املشروع ال

مؤشرا ملتابعة وتقييم مجموعة من النشاطات، والتي  16كوظيفة ثالثة مجموعة تضم 

  (:Final Report of Delphi Study ،2012) تتمثل في

جية وخطة عمل وجود بعد املشاركة املجتمعية  متضمنا في رسالة واستراتي  

 .مؤشرات( 04الجامعة)

لتزام أعضاء األسرة الجامعية بتقديم النصائح والخبرات لطالبيها في مختلف ا 

القطاعات االقتصادية، ويقاس هذا النشاط بمؤشر واحد يتمثل في نسبة األكاديميين 

 املنخرطين في املجالس االستشاري التطوعية.

في مجاالت التعليم والصحة والشغل  للمجتمعتقديم الجامعة خدمات وتسهيالت  

من خالل لقاءات وسائل اإلعالم واملشاركة في التظاهرات التي تعالج قضايا  الثقافة،و 

وتقديم تسهيالت للمواطنين الراغبين في القيام بلقاءات علمية داخل  املجتمع،

 04ور وغيرها، ويضم هذا املح الجامعة، عن طريق املشاركة والتنظيم والتأطير 

ستخدمون مرافق الجامعة وعدد املبادرات مؤشرات كعدد األفراد الذين يحضرون وي

 البحثية ذات التأثير املباشر على املجتمع.

التوعية التعليمية والتفتح على املجتمع والتنوع في تقديم الخدمات، من خالل تمكين  

اك ممثلي املجتمع في وتعليم الفئات املحرومة في املجتمع ومساعدتهم في حياتهم، وإشر 

غيرها من النشاطات التي تهدف إلى خدمة املجتمع وتعليمه، مجالس إدارة الجامعة و 

 مؤشرات. 07ويضم هذا البعد 

ه أن الكثير من الباحثين واملفكرين في مجال التعليم العالي بالجامعات يرون  وننب 

 يجملة من النقاط املهمة في مجال تطوير الوظيفة الثالثة للجامعات، والتي نوجزها فيما يل

(Adrian Curaj ،2015:) 

ال يمكن الحديث عن الدور الثالث للجامعة بمنأى عن الوظيفتين األساسيتين  

 وثيق بين هذه الوظائف؛فاالرتباط 



ريسمد  2018ب   

 

 

من أجل جعل الوظيفة الثالثة للجامعات واضحة يجب تحديد أبعادها ومجاالت  

 نشاطها ومؤشرات قياسها بدقة؛

الوظيفة الثالثة، بل  ليس من اإللزامي على الجامعات أن تضم كل أبعاد ونشاطات 

تكون هذه بشرط أن   ينصح بتكوين محفظة نشاطات لبعض أبعاد الوظيفة الثالثة،

 النشاطات مدرجة ضمن رؤية ورسالة الجامعة؛

غالبية املؤشرات املتضمنة في أبعاد الوظيفة الثالثة وصفية صعبة القياس، إضافة إلى  

وتحليل املعلومات املرتبطة بهذه ضعف أنظمة املعلومات في الجامعات الكفيلة بجمع 

جميع كم هائل من املؤشرات، وهو ما يستوجب العمل بناء أنظمة قادرة على ت

 .املعلومات عن مختلف نشاطات الجامعة واستعمالها لتطوير أدائها

 لجامعات.ل الوظيفة الثالثة تطوير  -3

 للجامعةمن خالل ما سبق عرضه اتضح لنا جليا أهمية الوظيفة الثالثة          

 لجامعات، وعلى هذا األساس فإن تعزيز الوظيفة الثالثة في اوعالقتها باألدوار التقليدية

حل املعادلة املتعلقة بإحداث يبقى من بين أهم اإلشكاالت، فكما رأينا سالفا فإن 

، ليس باألمر اليسير، وهو التوازن بين مهام الجامعة التقليدية ووظائفها الجديدة

زت على بالش يء الجديد
 
، فمختلف املحطات التي بينت التطور في وظائف الجامعة رك

 لكيفية تعزيز هذا عملية قياس الوظيفة الث
 

م حال الثة من خالل املؤشرات، ولم تقد 

ومن هذا املنطلق نقترح مجموعة من الخطوات املنهجية، املبنية على  .الدور الجديد

 يث، نسردها في ما يلي:أسس علمية في مجال التخطيط االستراتيجي الحد

 تشخيص األداء الحالي وضبط االتجاه االستراتيجي.  1.3

فكثير من تعتبر عملية تشخيص األداء ضرورية للشروع في تحديد الرسالة والرؤية،          

كون املنظمات أعادت تعديل رسالتها ورؤيتها لتتماش ى مع تغيرات العصر، وبالنظر ل

 عديدة كما سبق ذكرها، كان منالوقت الراهن تواجه تحديات مؤسسات التعليم العالي في 

الواجب على الجامعات تحديد رؤية ورسالة تتماش ى مع قدراتها وإمكانياتها وتطلعاتها 

يمكن  ،ملواجهة هذه التحديات، فمن خالل تحليل وتشخيص الوضع الخاص بكل جامعة

ج هذا الثة للجامعة بناء على نتائوضع الرؤية واألهداف االستراتيجية الخاصة بالوظيفة الث

ز جامعة دون غيرها مثال على املشاركة املجتمعية نظرا لحاجة 
 
التحليل، حيث يمكن أن ترك

ة لخدمات الجامعة بتلك املنطقة، في حين نجد أن جامعة أخرى تتواجد  املجتمع امللح 

ز على بعد نقل الت
 
قنية واالبتكار ضمن محيط صناعي يعج  باملؤسسات االقتصادية،قد ترك

فوجود الرؤية في الجامعة يجذب القارئين  الستراتيجي وفي بناء وصياغة رؤيتها،في توجهها ا
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ويخلق  والعاملين واألساتذة والشركاء في مختلف القطاعات، ويشحذ الهمم لتحقيقها،

االنسجام، كما أن تحديد رسالة الجامعة أو دستورها  يعكس الصفات املميزة لها، ويمثل 

بمثابة بوصلة طاتها واألطراف أصحاب املصلحة، فهي خصيتها وبصمة إبهامها، ونشاش

 الحركة على طريق املبادئ واألعراف والقيم في الجامعة.

 تحليل الرؤية إلى أهداف استراتيجية.  2.3

بعد تحديد رسالة املنظمة وقيمها ورؤيتها تأتي عملية تحديد األهداف الرئيسية          

لتحقيقها، أو بعبارة أخرى مرحلة تحديد االستراتيجيات الالزمة سعى املنظمة الكبرى التي ت

لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة، ومن أمثلة األهداف االستراتيجية للجامعات ضمن الوظيفة 

الثالثة نجد: حل مشكالت املجتمع، فرص تعليمية دائمة، توفير مناخ عمل إيجابي 

ز على القيام  يفة الثالثة...،وغيرها.بأنشطة الوظ لألساتذة، يسمح ويحف 

 تحديد العوامل الحاكمة للنجاح وبناء الخريطة االستراتيجية.   3.3

بعد تحديد األهداف الكبرى والتي تعكس الرؤية املنشودة للجامعة، تأتي مرحلة مهمة         

تتمثل في تحديد العوامل الحاكمة للنجاح، الخاصة بكل هدف استراتيجي، واملقصود 

ة للنجاح هو" العمليات الواجب القيام بها لتحقيق األهداف طويلة األمد". عوامل الحاكمبال

والتي يجب أن تكون مرتبطة بالرؤية والتوجه االستراتيجي للجامعة، وأن تكون قابلة ألن 

يت بالعوامل  ،(Patrick Iribarne ،2003) تترجم إلى مؤشرات وأهداف قابلة للقياس وسم 

ألنها تتحكم في درجة تحقيق األهداف، فهي تمثل أهم العوامل الواجب الحاكمة للنجاح 

التركيز عليها من أجل تحقيق األهداف، أو بتعبير آخر هي األهداف الفرعية املشتقة من 

، يتحقق حل مشكالت املجتمعاألهداف الرئيسية،  فعلى سبيل املثال نجد أن املساهمة  في 

األساتذة والباحثين على املشاركة  املتمثلة في تحفيز ة من خالل مجموعة من األهداف الفرعي

وتوجيه طلبة الدكتوراه لدراسة املوضوعات واملجاالت البحثية  بآرائهم في وسائل اإلعالم،

 برامج 
 

املنبثقة من مشكالت املجتمع، أو إنشاء قناة فضائية وإذاعية تابعة للجامعة، تبث

ذا حتى يتم تحديد وتطوير األهداف االستراتيجية وهك ، وغيرها. ة وتثقيفية وتربويةتعليمي

 وسبل تحقيقها.

 استحداث هيئة تسيير أنشطة الوظيفة الثالثة.   4.3

ينبغي إنشاء هيئة داخل الجامعات تسهر على إدارة األنشطة األساسية للوظيفة        

ل صل مع القطاعات االقتصادية، وتسهيالثالثة، من خدمة للمجتمع، وتعزيز جسور التوا

تطوير التعليم لكافة أفراد املجتمع بمختلف أعمارهم. كما يفترض أن تعمل هذه الهيئة على 

املؤشرات الضرورية لقياس نسبة تحقق األهداف املسطرة، ومن أمثلة املؤشرات 
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ث املنتجة من املستخدمة ملتابعة أداء الجامعة في بعدها الوظيفي الثالث نجد: عدد البحو 

دة، نسبة الخريجين أصحاب املشاريع الفردية، وعدد طرف مخابر البحث وتل ك املجس 

األبحاث والدراسات التي تعالج قضايا املجتمع، عدد األساتذة والباحثين املشاركين بآرائهم في 

تي تم  وسائل اإلعالم السمعية واملرئية واملكتوبة، نسبة التوصيات الناتجة عن املؤتمرات، وال

ف الجماعات املحلية واملسؤولين، وغيرها من املؤشرات، التي أخذها بعين االعتبار من طر 

 تتابع وتقيس األداء الجامعي ضمن دورها الجديد.

 خاتمة: 

 تعليما وبحثا،  تتضمن الجوانب، متعددة من مصفوفة الوظيفة الثالثة جزءا تعتبر           

املنشود نحو مستقبل التغيير  توليدل سويا وثقافية، تتكاثف واقتصادية اجتماعية ومساهمة

الوظيفة الثالثة في بكشف الستار عن وعلى ضوء هذه الدراسة، التي عنيت  أفضل،

الوظيفة الثالثة كمفهوم موجود ومترسخ في كل جامعات  يمكن القول أن الجامعات،

تتم من خالل مبادرات فردية لبعض األساتذة وبشكل غير منتظم وال يصب  في  فهيالعالم، 

يجية الجامعة، كما أن هذه املبادرات ال تقابل بالتشجيع والتحفيز مما يؤدي إلى رؤية واسترات

 إطار لبلورة هذه الجهود وتدعيمها وتطوريها. ضمورها يوما بعد يوم، لذا يتطلب األمر وضع

 املجتمع بحاجة ماسة إلى ضرورة املساهمة الفعالة للجامعة في إحداثنؤكد على أن كما 

أفضل من خالل فك العزلة والجمود بين الجامعة واملحيط الذي  الإلى حالتقدم، ونقله 

الجامعة، وتسويق هذه  االبتكار واإلتيان بالجديد في محيطواملساهمة في تعيش فيه، 

وإن أهم ما يضمن دورا فعاال ونجاحا االستكشافات واالختراعات في املجتمع لتعم  الفائدة،

وفق رؤية استراتيجية ال ترقيعية، من خالل للوظيفة الثالثة بالجامعات هو اإلصالح 

صوصا االهتمام بمحركات األداء الجامعي التي تعزز قيام الجامعة بوظائفها املختلفة، خ

 تنمية جيدة لكفاءات ومهارات املوظفين والهيئة التدريسيةونقصد بذلك  ،الثالثة منها

تساعد على  العتزاز وااللتزام،وتدريبهم وتطوير مهاراتهم، وخلق بيئة سعيدة يسودها الفخر وا

 إيجاباتنبت وتنمو في تربة الجامعة، والتي ينعكس أثرها اإلبداع، وتنمية املبادرات التي 

ز،وت  وبحوث ودراسات جيدة تخدم املجتمع ومؤسساته. ظهر ثمارها في شكل إنتاج علمي متمي 
 اإلحاالت واملراجع:  -
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 بصفته منبر  2014 ها املخبر منذ انشائه سنة في اطار الديناميكية التي يشهد
ً
  ا

ً
يشع  علميا

النشاط  من خاللريريج فقد قدم اعمال علمية كثيرة، ويتجلى ذلك من جامعة برج بوع

تمثل اساسا في صدور عدة منشورات تخدم  اعلمي االعلمي ألعضائه والذي اثمر انتاج

الدراسات االقتصادية حول املناطق الصناعية في ظل الدور  ياشكالية املخبر واملتمثلة ف

لى تنظيم ندوات وملتقيات علمية وحتى انشاط اعضاء املخبر  وامتدالجديد للجامعة،

املشاركة في التظاهرات العلمية 

مديرة الدولية وتتمثل في مشاركة 

املخبر األستاذة أمال شوتري كأمين 

عام ممثل لجامعات دول 

ر السابع مفي املؤت افريقيا  شمال

والثامن لإلتحاد العربي للتنمية 

والتي جرت ، والبيئةاملستدامة 

 :ألقت باملناسبتين كلمة جاء في مضمونها اآلتيحيث  ر الجامعة العربيةبمقما فعالياته

كلمة الدكتورة أمال شوتري أمين عام املؤتمر السابع لإلتحاد العربي للتنمية املستدامة 

 2017بمقر الجامعة العربية، نوفمبر  والبيئة والتواصل مع جامعات شمال إفريقيا

 لصناعية في ظل الدور الجديد للجامعةخبر دراسات اقتصادية حول املناطق ام

، برج بوعريريج، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة البشير االبراهيمي

 الجزائر

 تحديات....

إخواني أخواتي السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، والصالة والسالم على أشرف 

 .املرسلين، سيدنا وحبيبنا محمد
العربي للتنمية املستدامة والبيئة على هذه االستضافة  لالتحادوتقدير وإجالل  تحية شكر 

 في كل من شخص رئيسه  الدكتور أشرف عبد العزيز منصور، ومجلس 
ً
الطيبة، ممثال

 ....إدارته، وكل القائمين على هذا املؤتمر

 ....بصفتهكريم...كل باسمه وكل تحية تقدير وإجالل لكل الحضور ال
ير وإجالل وعرفان لكل الشعب الجزائري ولكل األمة العربية واإلسالمية بمناسبة تحية تقد

املجيدة، املصادفة النطالق ثورة املليون ونصف  1954إحياء الجزائر لذكرى أول نوفمبر 

    ....املليون شهيد
ه زائر الثورة  وباقي األشقاء العرب في هذليس أعظم من أن  تجتمع اليوم مصر العروبة مع ج

 الكثير من انجازاتنا، ويدخل 
ً
ها سجلت أيضا القاعة التي وإن شهدت الكثير من انتكاساتنا، فإنَّ
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هذا الحدث العلمي الجلل املوسوم: سبل تعزيز التكنولوجيات الصديقة للبيئة في باب هذه 
عبنا العربي التنموية والتكنولوجية االنجازات ملناقشة بعٍض من هموم وتطلعات وآمال ش

  ...عرفيةوامل
في الواقع أعطيت تعاريف كثيرة  للتنمية املستدامة، وكانت كلها تصب في الربط بين التنمية 
االقتصادية والتنمية البيئية والتنمية االجتماعية، بمعنى تجسيد األبعاد الثالث للتنمية 

حمل الجميع مسؤو املستدامة: البعد التنموي، والبعد البيئي
 
لية ، والبعد االجتماعي، وت

تحقيقها، مع إهمال واضح ألبعاد أخرى للتنمية املستدامة، أهمها البعد السياس ي الذي 
يظهر املسؤولية املباشرة للدول املتقدمة عما يحدث من خراب في الكرة األرضية)من حروٍب 

 (.اعه وأشكالهوإحياٍء ملفاهيم االحتالل وتدهوٍر بيئي، وفساٍد بكل أنو 
ذ مفهوم التنمية املستدامة شكله النهائي لحد  الساعة، لكن؛ وبشكل عام لم يأخ   

ه يمكن ولكل جهة أو فريق أن يجد مصلحته في  إذ مازالت النقاشات محتدمة حوله، غير أنَّ

 .مكان ما في هذا املفهوم
 من موروثه الحضاري بالتنمية املس  

ً
تدامة كمفهوم يعترف الوطن العربي انطالقا

دائرة التخلف االقتصادي والتكنولوجي واملعرفي الذي يعيشه، جاء ليساعده في الخروج من 
ويتبنى أبعاد التنمية املستدامة من خالل التزامه بتحقيق أهداف األلفية الثالثة للتنمية 

 في ذلك على آليات عديدة، منها محاولة تبني التكنولوجيات الصدي
ً
قة املستدامة، معتمدا

( 21التنمية املستدامة، التي عرفتها األجندة ) للبيئة أو التكنولوجيا األنظف من أجل
جانيرو عام يد_الصادرة في قمة األرض الخاصة بالبيئة والتنمية املستدامة املنعقدة في ريو

ها التكنولوجيا التي تساهم في تحسين وحماية البيئة، مقارنة 34في الفصل ) 1992 (، بأنَّ
 مع التوجهات العابالتكنو 

ً
ملية ملا يعرف باالستثمار في تكنولوجيا الطاقة لوجيا األخرى، تماشيا

 ما بين 
ً
% من مجموع االستثمارات في القطاع العاملي 25و 20املتجددة التي  تشكل حاليا

 .للطاقة
تتقاطع اإلشكاليات البحثية التي يدرسها مخبر البحث: دراسات اقتصادية حول املناطق 

كز على العالقة)صناعة ـــ جامعة(، مع الصناعية في ظل الدور الجديد للجامعة والتي تر 
العربي للتنمية املستدامة والبيئة في الكثير من الجزئيات، ال  االتحاداإلشكاليات التي يدرسها 

املرتبطة بالوظيفة الثالثة للجامعة بأبعادها الثالث: التعليم املستمر، والنقل  سيما تلك

  .التكنولوجي واالبتكار، واملساهمة املجتمعية
سف لم نستثمر في الدور الجديد للجامعة بالشكل املطلوب، كوننا مازلنا ننظر للتعليم لأل 

، على الرغم من أنَّ 
ً
 استثماريا

ً
 أصحاب الخبرة واملمارسة يرون كمطلب استهالكي وليس مطلبا

بأن مشاكل الدولة ال تنتهي لكن حلها كلها يبدأ من التعليم،  وإن أرادنا أن نبني لسنة نشيد 
، لكن إن أردنا أن نبني للحياة نشيد جامعة. ومع ذلك، مازلنا عاجزين على تأسيس مصنع
ً
ا

تاجها الكثير من الصناعات، جامعة منافسة قادرة على توفير موارد بشرية عالية التأهيل تح

 .منها التكنولوجيات الصديقة للبيئة
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 .وعليه؛ سيركز تدخلنا على بعض التحديات املشتركة ذات العالقة
حدي األول؛ الجاهزية، تحتاج الصناعة بشكل عام والتكنولوجيات الصديقة للبيئة في الت

. وهي واالستدامةتمرارية الوطن العربي إلى استدراك ما فات، واستباق اآلخر، وضمان االس
بذلك تحتاج إلى عمل بطولي تقع مسؤولية تنفيذه على كل مكونات املجتمع العربي: اإلرادة 

 .ة، والحكومات الرشيدة، والفاعل اإلنساني املؤهلالسياسية الحقيقي
التحدي الثاني؛ قيد املوارد، تعد التكنولوجيا الصديقة للبيئة ضرورة ملحة، لكنها من زاوية 

خرى تكلفة حسب الواقع الراهن من سيتحملها؟ فعلى سبيل املثال تواجه كل من مصر أ
ة بها، فمن جهة هناك توازنات مالية مفروضة والجزائر قيد املوارد املالية، واإلشكاالت املرتبط

 .
ً
 ومعرفيا

ً
 وتكنولوجيا

ً
كمسؤولية حكومية أمام شعب عانى الكثير ويريد أن يتموقع اقتصاديا

ثانية، هناك مسألة البحث عن فرص تنويع اقتصادي سريعة كبدائل  لخيارات ومن جهة 
أحد هذه البدائل؛  سابقة أثبتت فشلها، ويمكن أن تكون  بعض الصناعات الصديقة 

السيما في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال والفالحة وبعض الخدمات، كالسياحة، 
 ملحة، ويمكن يمكن تجسيدها في املدايات القريبة واملتو 

ً
سطة؛ لكنها ال تطرح كأولويات أيضا

 .بيةتأكيد ذلك بقيمة األغلفة املالية املخصصة لها في ميزانيات الكثير من الدول العر 
التحدي الثالث؛ مسألة العالقة )تنمية ـــ بيئة(،  من حيث التوافق والتنافر بسبب الضرورة 

ب املتوقعة. فهناك تخوف من أنه عوض أن التنموية والحفاظ على البيئة، التكلفة واملكاس
يتم توجيه معدالت النمو املحققة في الوطن العربي بشكل عام والجزائر بشكل خاص 

ة من تصديرها ملواردها األولية إلى تطبيق سياساتها التنموية كأولوية رئيسية، الناتجة عاد
في مجال اإلنتاج)على ستضيع في قضايا البيئة وحقوق اإلنسان وتحقيق املعايير الدولية 

 يضاف إلى األعباء األخرى التي 
ً
 جديدا

ً
أهميتها(، لتصبح بذلك عملية التنمية املستدامة عبئا

الوطن، خاصة بعد أن أصبحت الدول املتقدمة تقرن تقديم املزيد من املوارد يعاني منها هذا 
ال يمكن تحقيق املالية إلى هذه الدول بما ستنفقه في أغراض تتعلق بالبيئة. ومن هنا 

معدالت نمو حقيقية  ألنَّ ما يتم الحصول عليه سينفق من منطلق املحافظة على مصلحة 

 .دون مراعاة لظروف ومعطيات الدول الناميةالدول املتقدمة بالدرجة األساس 
فتصبح عملية مواجهة التكاليف الناتجة عن تطبيق املفاهيم املرتبطة بالتنمية       

 
ً
آخر يضاف للقدرات التنافسية للمؤسسات الوطنية  امللزمة بتطبيق املعايير املستدامة قيدا

الرغم مما يتطلبه هذا التطبيق من  اإلنتاجية والبيئية الدولية في فترة زمنية قياسية، على 
؛ سيما في ظل التحديات التي 

ً
إمكانات مالية ومادية وبشرية هائلة، وهو ما ليس متوفرا

 .تواجهها هذه املؤسسات
التحدي الرابع؛ ازدواجية الخطاب الدولي حول موضوع التكنولوجيات الصديقة للبيئة،  

من التكنولوجيات. وهناك من ال يعد ذلك  فهناك من يدعو لتشجيع االستثمار في هذا النوع
 عن محدودية اآلليات 

ً
أولوية)السياسة األمريكية األخيرة حول التغيرات املناخية(، فضال

 .لى الرغم من جهود الكثير من املؤسسات والهيئات والتشريعاتاملجسدة لذلك ع



رد 2018يسمب     

 

 

في موضوع الطاقة التحدي الخامس؛ التهديد األمني، الوطن العربي سيبقى الالعب املحوري 
حتى املتجدد منها كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما سيجعل الوطن العربي يواجه 

، تضاف لحجم 
ً
الكوارث التي يعيشها اليوم والتي ال مبرر لها تحديات أمنية كبيرة مستقبال

القواعد بكل املعايير الدينية واإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية، والدليل في ذلك توزيع 
والخرائط املستقبلية التي يجهز لها في  ،العسكرية ألمريكا وبريطانيا في آسيا وأوروبا الحالية

 مخابر هذه الدول.

لإلتحاد العربي للتنمية املستدامة  ثامنوتري أمين عام املؤتمر الكلمة الدكتورة أمال ش

املؤتمر الثامن عربية، بمقر جامعة الدول ال  والبيئة والتواصل مع جامعات شمال إفريقيا

، بمقر جامعة 2018أكتوبر  1لإلتحاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة، 

 الدول العربية

نتشرف مرة أخرى باملشاركة في املؤتمر الثامن لإلتحاد العربي للتنمية املستدامة 
 حول حساسيته وخطورته، والبيئة ملناقشة بعض القضايا امل

ً
رتبطة بموضوع نتفق جميعا

بالنظر لحجم التحديات التي يطرحها. وهو واقع الصحة في الوطن العربي والذي نشترك 
 يعنا في تشويهه وتعفنه من منطلقات وعوامل عديدة خارجية وذاتية، نوجزها في اآلتي:جم

: العوامل الخارجية: وذلك من خالل:
ً
 أوال

أوطاننا تحت مسميات عديدة، واألمثلة في ذلك كثيرة ويكفي أن نشير  ـ  استباحة 1 
 إلى بعض الشواهد: 

ازالت آثارها موجودة لحد الساعة، ــ التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي م
 ورفض فرنسا ملبدأ االعتراف والتعويض.

مريكية املستدامة في ـــ تباشير تنمية العالم الغربي وفي مقدمته الواليات املتحدة األ  
الوطن العربي، كأثر استخدام اليورانيوم واألسلحة الكيماوية الذي خلف ضحايا باآلالف 

نواعه)افلسطينن العراق، سوريا..(، والجميع يدرك ما من تشوهات خلقية وسرطان بأ
مية تخلفه هذه املادة من آثار على البشر والحيوان والبيئة، على الرغم من أن مرتكزات التن

 املستدامة تقوم على املحافظة على اإلنسان والبيئة؟؟؟ 
 ـــ تداعيات اقتتال بين األشقاء واإلخوة، أضافت للصحة في الوطن العربي هم

ً
وما

 أخرى.

ــ ممارسات الشركات الدولية النشاط؛ السيما تلك النشطة في صناعة الدواء، من  2
اقية حقوق امللكية الفكرية؛ السيما في خالل تضييق  نطاق االستثناءات التي تمنحها اتف

مجال الصحة العمومية واألمن الوطني. كاحتكار املخابر الطبية العاملية لبراءة اختراع العديد 
ن األدوية، مما جعل ثمنها يرتفع بشدة في سوق الدواء الدولي، وعدم احترام هذه الشركات م
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فاقية، ونسوق هنا املعارضة الكبيرة املحتكرة لحق الترخيص اإلجباري الذي تنص عليه االت
التي أبدتها اتجاه دولة جنوب إفريقيا عندما حاولت أن تنتج عبوة من داء السيدا التي ال 

دوالر، في حين  18 ثلث دوالر تصنيع محلي غير احتكاري في مقابل تكلفة  استراد بـ تكلفها إال 
 عالم سويسري حاول هو كان عدد الوفيات بداء السيدا فيها يزيد عن املاليين. و 

ً
اتجاه أيضا

؛ حيث قامت 
ً
اآلخر وضع تقنية إنتاج أرز غني بفيتامين)أ( في خدمة الدول الفقيرة مجانا

 ورة على هذه التقنية بسبب حقوق هذه الشركات. شركة بالث 140
فليس هناك أي بعد أخالقي أو حماية لالبتكارات أو مساعدة للدول النامية في هذا املجال 

باملائة من إجمالي البراءات  90باملائة إلى  75ما هناك تعظيم للربح، السيما وأن مابين  بقدر 
 بية.املسجلة في الدول النامية تخص الشركات األجن

 
ً
وإن كنا نؤمن بأن التغيير لن يحدث إال باالعتماد على إمكانياتنا الذاتية، إال أننا نؤمن أيضا

وبشكل فاضح من مسؤولياتها التاريخية اتجاه الدول بأن املؤسسات الدولية مازالت تتهرب 
 املتخلفة....

: العوامل الذاتية:  من أبرز العوامل الذاتية والتي نتحمل مسؤو 
ً
 ليتها كوطن عربي، نذكر:ثانيا

ضعف السياسات الصحية املنتهجة، والتي هي جزء من سياسات تنموية لم  .1
القتصادية املطروحة، وهو تستطع لحد الساعة تقديم حلول موضعية للمشاكل ا

ما يترجمه عدم قدرتنا على تحقيق األمن الصحي العربي، وسنترك لغة األرقام 
ثاني للمؤتمر بجامعة عين شمس الذي سيناقش واإلحصائيات تبين ذلك في اليوم ال

 بإذن هللا الكثير من املواضيع ذات العالقة.

دم قدرة القطاع الخاص  على محدودية األغلفة املالية املوجهة للقطاع الصحي، وع .2
 تقديم البديل.

بالصحة خاصة فيما يتعلق بفئة  ضعف املنظومة التعليمية والتكوينية  املرتبطة .3
الشبه الطبي، وضعف الوعي املنهي لدى هذه الفئة. مما أضعف نوع الخدمات 
 على 

ً
 عن ضعف تسيير املراكز الصحية  الذي انعكس سلبا

ً
الصحية املقدمة، فضال

 القطاع الصحي.  مردود

 لألطباء.ضعف التغطية الصحية وتمركز األطباء في املدن الكبرى والهجرة املستمرة  .4

املشكالت املتعلقة بنظافة املحيط واألمن في العمل، كمعالجة املياه القدرة  .5
 وتصريفها، ونظافة املسكن، والنظافة الغذائية وغيرها.

واألمراض الوراثية، وهناك العديد  التهديدات املرضية الجديدة كاألمراض املعدية .6
 من األسباب التي تقف وراء انتشار هذه األمراض منها :

-  
ً
عدية أصال

 
لت التنقل واالتصال بين الدول، خاصة أمام الطبيعة امل ظاهرة العوملـة التي سه 

فشل و  لهذه األمراض. مع مقاومة فيروسات هذه األمراض للتلقيحات وللمضادات الحيوية،
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ث الطبية والصيدالنية في إيجاد أدوية للقضاء على بعض األمراض مثل مرض األيدز األبحا

 ن املناعة(.)مرض فقدا

وتراجع األجهزة املناعية لإلنسان بفعل تغير نمط املعيشة والغذاء والرفاهية  انخفاض -
مما  املائي والجوي،و  املبالغ فيها لدى البعض، والفقر املدقع للبعض اآلخر. والتلوث البري 

 على الصحة اإلنسانية.
ً
 أدى إلى تغير املناخ، هذا ما انعكس سلبا

حي واحد، ويمكن معالجته إن صدقت النوايا في األخير نقول إنَّ الهمَّ العربي الص

وتوحدت القلوب على تحقيق مصالح هذا الوطن الذي عانى الكثير وال يزال. من خالل 

العربية واإلسالمية في املجال الصحي، فهي سبيل  التأكيد مرة أخرى على املشاريع التكاملية

صحاب القرار السياس ي حقيقي لتعويض ما فاتنا في هذا املجال، وهنا ندعو مرة أخرى أ

لإليمان بذلك ومحاولة تحقيقه بالنظر لحجم التحديات كما أسلفنا التي تواجه الوطن 

 العربي.

شابهة للضغط على الدول املتقدمة على ـــ تكوين لوبيات عربية وإسالمية ومع دول أخرى م1 
ى النفط والغاز تحمل مسؤولياتها التاريخية اتجاه الشعوب التي حرمتها سبل املعرفة، ويبق

 عن نقاط أخرى كتداعيات الهجرة 
ً
وباقي املوارد في اعتقادنا ورقة تفاوضية مهمة، فضال

 السرية.

ماء والباحثين للتجسيد الفعلي ـ إصالح حقيقي ملنظوماتنا الصحية، وإعطاء فرصة للعل2
 للحلول املطروحة، مع وقف نزيف هجرة العقول أو األدمغة.

 الدولية في مجال الصحة كاملنظمة العاملية للصحة. ـ تشجيع االتفاقيات 3 
ال يمكن أن يحدث ذلك إال  ، لكنضاقفصحيح قد تلد األزمة الهمة وال يتسع األمر إال إذا  

 ي أبهى صوره ونجسد ذلك...بأن نعيش هذا اإلحساس ف
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 بعض منشورات اعضاء املخبر:

 املعرفة ووظيفة االنتقاء االجتماعي كتاب

تبقى املعرفة كما ذكرنا في مناسبات كثيرة كالحرية تؤخذ وال تعطى، والتمكن منها هو باب  

 أن نلجه، بعد أن ضيعنا امليراث الذي ك
َّ
ان الجهاد الذي أصبح ال خيار وال خالص لنا إال

 إلى كسر حواجز املكا
ً
ن والزمان في سبيل الحصول على يدعو ومنذ أكثر من أربعة عشر قرنا

  .املعرفة

ويقينا الجامعة الحاملة للمعرفة   

واملؤمنة بقدسيتها وحدها اليوم القادرة 

وإحداث  على كسر هذه الحواجز 

التغيير؛ السيما والدول املتقدمة 

، بوصفها مهندسة االقتصاد املعرفي

 اتجاه الدول النامية 
ً
 مزدوجا

ً
تتبنى خطابا

مجتمع املعرفة،  عند الحديث عن

 تقر بجماهيرية وإنسانية املعرفة، 
ً
فنظريا

 تفعل عكس ذلك عندما 
ً
وعمليا

لت)مبدأ تحويل املعرفة إلى ربح(، إلى  حوَّ

مبدأ تجاري بحث ال يحترم أدنى القيم 

اإلنسانية في عالم تعايش فيه الفقر 

 (ع الغنى الفاحش)منطق األقوى املدقع م

ي جزئه األول التطرق لبعض القضايا ذات العالقة، راجيين حاولنا من خالل هذا الكتاب ف 

 من هللا عزَّ وجلَّ التوفيق.
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 كتاب اقتصاديات البنوك والتقنيات البنكية

صاد يندرج هذا الكتاب في جزئه األول ضمن الكتب الجامعية املتخصصة في االقت          

 لألكاديميي
ً
ن املتخصصين في املجال البنكي البنكي والتقنيات البنكية، وهو موجه أساسا

والعاملين في الحقل املالي والبنوك؛ 

حيث يقدم مادة علمية غنية في هذا 

املجال،  فهو يجمع بين الجانب النظري 

الذي يركز على التطور التاريخي للبنوك 

م بشتى أنواعها، باإلضافة إلى تقدي

دراسة مستفيضة للنظام املالي باعتباره 

نشاط البنوك  الكيان الذي يتضمن

التجارية، وتتم على مستواه جميع 

العمليات البنكية التي تتم بين هذه 

البنوك وبقية الوسطاء املاليين. وتطرق 

 في هذا الجانب إلى مفهوم 
ً
الكتاب أيضا

الوساطة املالية وآليات عملها؛ والتي 

ديث عن خاصية تميز عمل تدفع إلى الح

النقود، من خالل استعراض مفهوم عملية خلق  البنوك التجارية وهي خاصية آلية خلق

النقود، وكيفية قياس هذه العملية، وكيفية ممارسة البنك املركزي للرقابة على آلية خلق 

 .النقود من خالل تطبيق قواعد الحذر التي نتجت عن اتفاقيات بازل بجميع مراحلها

يات البنكية املمارسة على ويتعرض الجانب الثاني للكتاب كجانب تقني ألهم التقن         

 أم مؤسسات، 
ً
مستوى البنوك التجارية مع جميع املتعاملين االقتصاديين سواء كانوا أفرادا

 عن التقنيات البنكية الدولية التي تعد أحد مقومات قيام التجارة الدولية؛ حيث 
ً
فضال

 حول وسائل الدفع في إطار التجارة الدولية، يقدم الكتاب 
ً
 معمقا

ً
 باإلضافة إلى أدوات تحليال

 .التسوية الدولية وطرق تمويل التجارة الدولية القصيرة واملتوسطة والطويلة األجل
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