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عقدت الحلقة األولً من سٌمٌنار شباب الباحثٌن ضمن الفعالٌات العلمٌة لمعهد التخطٌط القومً
للعام األكادٌمً ٌ 3111/3112وم الثالثاء الموافق  3112/11/32بمقر المعهد – قاعة ا.د
إبراهٌم حلمً عبد الرحمن الدور السابع الساعة العاشرة صباحً ا ،بحضور عدد من أساتذة معهد
التخطٌط القومً وأعضاء الهٌبة العلمٌة المعاونة .حٌث تناول المتحدث وهو األستاذة /مً
مصطفً عوض – مدرس مساعد بمركز التخطٌط والتنمٌة الصناعٌة ،موضوع التنمٌة
واالبتكار من خالل التشابك الثالثً كما فً العرض التقدٌمً المرفق.
وٌنقسم العرض إلى قسمٌن:
القسم األول :المحتوى العلمً للحلقة والذى تم استعراضه من خالل المتحدث.
القسم الثانً :أهم المداخالت والمناقشات

القسم األول :المحتوى العلمي للحلقة:
االبتكار من خالل التشابك الثالثً بٌن الحكومة والصناعة والجامعة
مفهوم االبتكار:
هناك مفاهٌم عدٌدة لالبتكار منها ما ٌلً:
• تعرٌف دالتمان وهولباك :وقد استخدم تعرٌف االبتكار فً ثالث محطات مختلفة ،أولها
أنّ االبتكار عملٌة تشتمل على اإلبداع ،وهً عملٌة قرٌبة من االختراع ،وقد ورد عنهم
أنّ االبتكار هو عبارة عن عملٌة إبداعٌة؛ ٌنتج عنها تصوراً جدٌداً لحل مشكلة معٌنة،
وفً المحطة الثانٌة استخدموا مصطلح االبتكار بوصفه جزءاً هاما ً من ثقافة الفرد أو
الجماعة التً تتبنى العملٌة االبتكارٌة واإلبداعٌة ،وفً المحطة األخٌرة قالوا أنّ االبتكار
ٌعنً التجدٌد بصرف النظر عن الوسٌلة المستخدمة فً ذلك.
•

ّ
وخالقة ،ومن ثم تطبٌقها
أفكار جدٌدة
تعرٌف تشٌرمٌرهورن :وقد عرّ فه على أ ّنه إٌجاد
ٍ
وممارستها ،وقد خلص إلى توسٌع مفهوم االبتكار لٌبدأ من الفكرة ،ومن ثم تطبٌقها
لتنتقل إلى حٌّز اإلنتاج والممارسة ،وأخٌراً انتقالها إلى السوق لتدخل حٌّز التنافس.

أمر ما ،مع القٌام
• تعرٌف ماٌكل بورترٌ :عرفه بؤ ّنه عملٌة إدخال تكنولوجٌا جدٌدة على ٍ
بؤمور مبتكرة فً ذات الوقت.
ٍ
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• تعرٌف شومبٌتر :االبتكار هو عبارة عن عملٌة هدم ّ
خالقة.
• تعرٌف منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة :االبتكار فً المجال االقتصادي ٌعرف على
أنه مجموعة من الخطوات الفنٌة والمالٌة والعلمٌة المشتملة على البحث والتطوٌر،
منتج ما ،أو إلدخال طرٌق ٍة جدٌدة إلى
منتج جدٌد ،أو تطوٌر
والتً تلزم لتسوٌق
ٍ
ٍ
الخدمات االجتماعٌة.
خالصة المفاهٌم السابقة لالبتكار:
االبتكار ببساطه هو تجاوز ما هو متاح واإلتٌان بالجدٌد وٌمكن تعرٌفه كما ٌلً:
 استخدام مواد وأفكار عادٌة متاحة بؤسالٌب وأفكار غٌر عادٌة ،والوصول
لشًء مفٌد جدٌد مختلف.
 عملٌة تإدي إلً ابتكار أفكار جدٌدة  ،تكون مفٌدة اجتماعٌا عند التنفٌذ.
 هو مزٌج من الخٌال العلمً المرن ،لتطوٌر فكرة قدٌمة ،أو إلٌجاد فكرة جدٌدة
(مهما كانت الفكرة صغٌرة) ٌنتج عنها إنتاج متمٌز غٌر مؤلوف ٌمكن تطبٌقه
واستعماله.
 هو إضافة معلومات وخٌال أثناء حل المشكالت من خالل تفكٌك كل شًء ثم
التوصل لتركٌبه جدٌدة.

مفهوم التشابك الثالثً Triple Helix
هناك ثمة خلل كبٌر فً توزٌع الموارد العلمٌة فً أنحاء العالم .فقد ثبت أن  %19من العلم
الجدٌد فً العالم ٌصدر من البلدان التً ال تضم سوى ُخمس سكان العالم ،وال تسهم األخماس
األربعة الباقٌة إال بنسبة  %9فً العلم الجدٌد .وٌسفر هذا الخلل فً توزٌع النشاط العلمً عن
مشكالت خطٌرة لٌس فقط بالنسبة لألوساط العلمٌة فً البلدان النامٌة بل أٌضا ً بالنسبة للتنمٌة
االقتصادٌة لتلك البلدان.
لذلك ظهر مفهوم التشابك الثالثً  Triple Helixعام  1112على ٌد  .Etzkowitzوهو
ٌفسر التحول من التشابك الثنابً بٌن الصناعة و الحكومة إلى التشابك الثالثً بٌن الصناعة
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والحكومة والجامعة أو المراكز البحثٌة فً مجتمع المعرفة .وٌتمثل مفهوم  Triple Helixفً أن
إمكانات االبتكار والتنمٌة االقتصادٌة فً مجتمع المعرفة تكمن فً دور أكثر أهمٌة للجامعة
والمراكز البحثٌة لتولٌد ترتٌبات مإسسٌة واجتماعٌة جدٌدة لإلنتاج ونقل وتطبٌق المعرفة.
وٌشتمل هذا النموذج على عدة عالقات متبادلة فً مراحل مختلفة من عملٌة رسملة المعرفة،
وله ثالثة أبعاد تحوٌلٌة هامة .والبعد األول هو التحول الداخلً فً كل قطاع من القطاعات
الثالثة مثل تنمٌة روابط جانبٌة بٌن الشركات من خالل إقامة تحالفات استراتٌجٌة أو اضطالع
الجامعات بمهمة إنمابٌة اقتصادٌة .أما البعد الثانً فهو تؤثٌر قطاع على اآلخر كدور الحكومة
مثالً فً وضع سٌاسة صناعٌة غٌر مباشرة أو سٌاسة للبحث والتطوٌر فً الجامعات ،إلخ.
وعندما تغٌرت قواعد اللعبة فٌما ٌتعلق بتنظٌم الملكٌة الفكرٌة الناجمة عن البحوث التً ترعاها
الحكومات ،اتسع نطاق انتشار أنشطة نقل التكنولوجٌا لٌشمل عدداً أكبر من الجامعات مما أسفر
عن نشوء مهنة نقل التكنولوجٌا فً األوساط الجامعٌة .أما البعد الثالث فٌتمثل فً تشكٌل طبقة
جدٌدة من الشبكات والمنظمات الثالثٌة نتٌجة للتفاعل بٌن القطاعات الثالثة بهدف استحداث
أفكار وأشكال جدٌدة لتطوٌر التكنولوجٌا العالٌة.
وٌجري فً الوقت الراهن تحوّ ل فً الوظابف التً ٌإدٌها كل من الجامعات والمراكز البحثٌة
والصناعة والحكومات إذ أن كالً من هذه األطراف الثالثة ٌمكنه أن ٌضطلع بدور اآلخر .ففً
ظل ظروف معٌنة ٌمكن أن تضطلع الجامعة بدور الصناعة فً المساعدة على إنشاء شركات
جدٌدة فً منشآت حاضنة .وٌمكن للحكومة أن تضطلع بدور الصناعة عن طرٌق دعم تلك
التطورات الجدٌدة من خالل تموٌل البرامج وعملٌات التغٌٌر فً البٌبة النظامٌة .وٌمكن
للصناعة أن تضطلع بدور الجامعة فً تنمٌة التدرٌب والبحوث وغالبا ً ما ٌكون ذلك على نفس
المستوى العالً من الكفاءة الذي تتسم به الجامعات.
من السبل المإدٌة إلى نشؤة الشركات ونموها ،ال سٌما الشركات التً تستخدم تكنولوجٌات
متطورة ،العمل على تحسٌن العالقات بٌن منتجً المعارف والمهارات (الدوابر األكادٌمٌة)،
ومستخدمً المعارف ومقدمً المنتجات/الخدمات (قطاع الصناعة) ،والمشرعٌن/صانعً
السٌاسات (الحكومة) .لذا لم ٌعد متوقعا ً من الجامعات ومراكز األبحاث أن تعمل بشكل منعزل،
بل إنها تعتبر جهات متفاعلة تعمل بشكل وثٌق لٌس مع قطاع الصناعة فحسب وانما مع المجتمع
والحكومة أٌضا ً ،كما أنها تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من نظم االبتكار الوطنٌة أو االقلٌمٌة.
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ومن األسباب المإدٌة إلى التحول فً نماذج االبتكار هو تغٌٌر السٌاقات العالمٌة ،إذ جعلت
عملٌة العولمة المتواصلة الدول والمناطق أكثر وعٌا ً بقدراتها التنافسٌة ،وتعتمد الحكومات
الوطنٌة واإلقلٌمٌة بشكل متزاٌد على الجامعات لتكون مصدر أمان واستقرار فً نظم االبتكار
الوطنٌة واالقلٌمٌة ،الذي ٌعد أمراً حٌوٌا ً لبقابها دوالً اقتصادٌة قابمة على المعرفة ،ولقد نجم هذا
التغٌٌر فً النموذج جزبٌا ً عن أن االكتشافات العلمٌة الجدٌدة تنطوي على معرفة ضمنٌة كبٌرة،
مما ٌعنً عدم إمكانٌة تدفق جمٌع المعلومات العلمٌة بحرٌة من الجامعات والمراكز البحثٌة عن
طرٌق المنشورات ،فهناك قٌمة عالٌة ترتبط باالتصال المباشر مع العلماء ،وتتطور ابتكارات
التقنٌة من خالل وجود تدفق للمعلومات باتجاهٌن ،ولٌس فقط من خالل تدفق العلوم من
الجامعات والمراكز البحثٌة إلى الصناعة ،بل من خالل تدفق المعرفة والدارٌة التقنٌة من
الصناعة إلى الجامعات والمراكز البحثٌة.
ولقد نمت مجموعة كبٌرة من األبحاث النظرٌة والتطبٌقٌة للتشابك الثالثً على مدى العقدٌن
الماضٌٌن ،والتً توفر إطاراً عاما ً الستكشاف دٌنامٌكٌات االبتكار المعقدة ولصٌاغة السٌاسات
المتعلقة باالبتكار والتنمٌة على األصعدة الوطنً واإلقلٌمً والدولًٌ .مكن رإٌة Literature
 Triple Helixعلى نطاق واسع من منظورٌن تكمٌلٌٌن ربٌسٌٌن:
• المنظور المؤسسً الجدٌد ٌ Neo Institutional Perspectiveدرس األهمٌة
المتنامٌة للجامعة والمإسسات البحثٌة بٌن الجهات الفاعلة فً مجال االبتكار من خالل
دراسات الحالة الوطنٌة واإلقلٌمٌة ومن خالل التحلٌالت التارٌخٌة المقارنة .تبحث هذه
الدراسات فً الجوانب المختلفة من "المهمة الثالثة للجامعة" المتمثلة فً التسوٌق
التجاري للبحوث األكادٌمٌة والمشاركة فً التنمٌة االجتماعٌة و االقتصادٌة.
ٌمٌز المنظور المإسسً الجدٌد بٌن ثالث تشكٌالت ربٌسٌة فً تحدٌد موقع الجامعات والمراكز
البحثٌة والصناعة والحكومة فٌما ٌتعلق ببعضها البعض )1( :التكوٌن الحكومً  ،حٌث تلعب
الحكومة الدور القٌادي  ،وتقود الجامعة والصناعة ،ولكن أٌضًا تحد من قدرتها على انتاج
وتطبٌق االبتكار (على سبٌل المثال فً روسٌا والصٌن وبعض بلدان أمرٌكا الالتٌنٌة وشرق
أوروبا) ؛ ( )3تكوٌن عدم التدخل ٌ ،تمٌز بتدخل الدولة المحدود فً االقتصاد (على سبٌل المثال
الوالٌات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربٌة)  ،مع الصناعة كقوة دافعة والكرتٌن األخرٌٌن
تعمل كهٌكل دعم إضافً ولها أدوار محدودة فً االبتكار :تعمل الجامعة بصفة ربٌسٌة كمصدر
لرأس المال البشري الماهر  ،والحكومة أساسًا كمنظم آللٌات اجتماعٌة واقتصادٌة ؛ ( )2تكوٌن
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متوازن  ،محدد لالنتقال إلى مجتمع المعرفة  ،حٌث تعمل الجامعات ومإسسات المعرفة
األخرى بالشراكة مع الصناعة والحكومة  ،بل وحتى تؤخذ

الجامعة زمام المبادرة فً

المبادرات المشتركة و ٌوفر التكوٌن المتوازن أهم األفكار لإلبداع  ،حٌث ٌتم إنشاء أكثر البٌبات
المالبمة لالبتكار عند تقاطعات المجاالت.
• المنظور التطوري الجدٌد  Neo Evolutionary Perspectiveالمستوحى من
نظرٌة األنظمة االجتماعٌة للتواصل ٌرى الجامعة والمراكز البحثٌة والصناعة
والحكومة كمجموعات فرعٌة متطورة من األنظمة االجتماعٌة تتفاعل من خالل تراكب
الشبكات والمنظمات التً تعٌد تشكٌل ترتٌباتها المإسسٌة من خالل دٌنامٌكٌات فرعٌة
انعكاسٌة (مثل األسواق واالبتكارات التكنولوجٌة) ،هذه التفاعالت هً جزء من عملٌتً
اتصال وتفاضل وظٌفٌة بٌن العلم واألسواق ،وبٌن الرقابة الخاصة والعامة على مستوى
الجامعات والصناعات والحكومة ،والتً تسمح بدرجات متفاوتة من التكٌف المتبادل
االنتقابً .وباإلضافة إلى ذلكٌ ،ولد التمٌٌز الداخلً داخل كل مجال مإسسً أنواعًا
جدٌدة من الروابط والهٌاكل بٌن المجاالت ،مثل مكاتب االتصال الصناعٌة فً
الجامعات أو التحالفات االستراتٌجٌة بٌن الشركات ،مما ٌنشا آلٌات جدٌدة لتكامل
الشبكات .وٌنظر إلى المجاالت المإسسٌة أٌضا ً على أنها بٌبات مختارة ،وتعمل
االتصاالت المإسسٌة فٌما بٌنها كآلٌات لالختٌار ،مما قد ٌولد بٌبات ابتكارٌة جدٌدة
وٌضمن بالتالً "تجدٌد" النظام .

أهمٌة التشابك الثالثً Triple Helix
• ألن الجهات تعمل معا بشكل افضل :لتحقٌق  synergyعن طرٌق توحٌد الجهود فً
طرٌق واحد.
• ألن لكل منا نقاط قوة وضعف :فالجامعة والمراكز البحثٌة :تستطٌع تولٌد المعرفة ،
ولكنها ال تستطٌع انتاج هذه المعرفة بمفردها .والحكومة :تهتم بالصالح االجتماعً
كمهمة أساسٌة ،ولكنها ال تتمتع بالكفاءة المطلوبة فً تنفٌذ االستثمارات .والصناعة أو
مجتمع األعمال :جٌدة ً
جدا فً تطوٌر المنتجات ،ولكن لٌس بالضرورة مدفوعًا بالبحوث
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التجرٌبٌة أو بالصالح االجتماعً .لذلك فنحن نكمل بعضنا البعض :عن طرٌق توفٌر
التوازن بٌن البحوث التجرٌبٌة واألهداف االجتماعٌة ودوافع الربح.
• ألن منظومة االبتكار تتغٌر نتٌجة للثورة الصناعٌة الرابعة :حٌث أصبح االبتكار أكثر
تعقٌدا نتٌجة لتحدٌات الثورة الصناعٌة الرابعة.
Everything has become smart, so we have to be smart and work
together
متطلبات التشابك الثالثً Triple Helix
 فً الصناعة :مطلوب منها التحول من مبادئ االبتكار المغلق إلى االبتكار المفتوح
 ،االبتكار المغلق " -للربح من البحث والتطوٌر الداخلً ، Internal R&D
وشعاره هو ٌجب علٌنا اكتشافه  ،تطوٌره  ،وشحنه بؤنفسنا"  ،أما االبتكار المفتوح-
 External R&Dفٌمكن أن ٌخلق البحث والتطوٌر قٌمة كبٌرة للصناعة من خالل
تطبٌقه .وبٌنما ترفع الشركات من مستواها التكنولوجً  ،فإنها تنخرط فً مستوٌات
أعلى من التدرٌب وتبادل المعرفة.
 فً الحكومة :مطلوب منها أن تكون هً واضعة السٌاسات والمهٌبة لبٌبة االبتكار.
فتعمل الحكومة كرابدة أعمال عامة ورأسمالٌة استثمارٌة ،باإلضافة إلى دورها
التنظٌمً التقلٌدي فً وضع قواعد اللعبة.
 فً الجامعات ومراكز األبحاث :مطلوب منها أن تصبح هً مجمعات العلم
والتكنولوجٌا واالبتكار ،ومع تطوٌرها للروابط ٌ ،مكنها الجمع بٌن أجزاء منفصلة
من الملكٌة الفكرٌة واالستفادة منها بشكل مشترك.
فقد توسع االبتكار من عملٌة داخلٌة داخل الشركات إلى نشاط ٌشمل مإسسات لٌس من المعتقد
تقلٌدًٌا أن ٌكون لها دور مباشر فً االبتكار مثل الجامعات ومراكز األبحاث ،حٌث أن "المهمة
الثالثة" لها هً المشاركة فً التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة  ،بجانب المهام التقلٌدٌة للتعلٌم
والبحث .ومن هنا ظهر مفهوم  ،Entrepreneurial Universityوهو مفهوم مركزي فً
التشابك الثالثً حٌث ٌفرض على الجامعات والمراكز البحثٌة موقف استباقً فً وضع المعرفة
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الستخدامها وفً خلق معرفة جدٌدة ،وهً تعمل وفقا لنموذج تفاعلً بدال من النموذج الخطً
لالبتكار.

نقد التشابك الثالثً
وقد انتقد العدٌد من الباحثٌن نموذج التشابك الثالثً كؤداة لصنع السٌاسات للنمو االقتصادي
والتنمٌة .أحد االنتقادات الربٌسٌة هو أن إطار  Etzkowitzقد تم تطوٌره فً البلدان الغربٌة
المتقدمة ،مما ٌعنً أنه ٌستند إلى مجموعة معٌنة من البنٌة التحتٌة التً ٌجب توافرها .على
سبٌل المثالٌ ،عتبر النموذج أن من المسلم به أن األنشطة المكثفة للمعرفة مرتبطة بالنمو
االقتصادي ،وأن حقوق الملكٌة الفكرٌة ستكون محمٌة ،وأن الدولة لدٌها ثقافة دٌمقراطٌة
وموجهة نحو السوق .ولذلك ،وفقا للنقاد ،فإن نموذج التشابك الثالثً لٌس أداة لصنع السٌاسات
ذات الصلة للبلدان النامٌة حٌث ٌوجد واحد على األقل من هذه الشروط مفقود .وٌركز مزٌد من
االنتقادات العلمٌة للنموذج على الشروط التً تمكن من تنفٌذ سٌاسة االبتكار من خالل التشابك
الثالثً ،وتجادل بؤن نموذج Etzkowitz

غامض للغاٌة وٌؤخذان هذه الشروط المسبقة

الضرورٌة فً نموذجهما.
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وبالرغم من هذه االنتقادات الموجهة للنموذج ،إال أنه من الممكن االستفادة به فً الدول النامٌة
من خالل قٌام قطاع المعرفة به المتمثل فً الجامعات ومراكز األبحاث من لم الشمل وتوحٌد
الجهود بٌن الحكومة والصناعة فً تلك الدول وبداٌة التعاون بٌنهم إلدارة منظومة االبتكار.
التشابك الرباعً Quadruple Helix
اقترح ألول مرة على ٌد  .Elias G. Carayannis and David F.J. Campbellوٌضٌف
نموذج التشابك الرباعً مكو ًنا رابعًا فً إطار التفاعالت بٌن الجامعة والصناعة والحكومة :وهو
المجتمع المدنً ووسابل اإلعالم .والهدف من هذا النموذج هو سد الفجوات بٌن االبتكار
والمجتمع المدنً ،ففً الواقع ٌ ،رى هذا اإلطار أنه فً إطار نموذج التشابك الثالثً  ،ال تتوافق
التكنولوجٌات الناشبة دابمًا مع متطلبات المجتمع واحتٌاجاته  ،مما ٌحد من تؤثٌرها المحتمل.
وٌإكد هذا اإلطار على المسإولٌة المجتمعٌة للجامعات ومراكز البحثٌةا ،باإلضافة إلى دورها
فً التعلٌم والتوصٌل .وهذا هو النهج الذي ٌعتزم االتحاد األوروبً اتخاذه من أجل تطوٌر
مجتمع قابم على المعرفة التنافسٌة.
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القسم الثاني :أهم المداخالت والمناقشات
اتسمت مداخالت السادة الحضور بالتنوع بٌن االستفسارات والتعلٌقات التطوٌرٌة حٌث ٌمكن
عرضها بإٌجاز فً النقاط التالٌة:
 ٌمكن بلورة دور فعال للمعهد فً إطار تحدٌث استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة 3121وبالخصوص محور التعلٌم واالبتكار ،بحٌث ٌمكن االستفادة من
تطبٌقات مفهوم التشابك الثالثً.
 فعالٌة اطالق الشباب واستٌعاب طاقاتهم واألفكار الجدٌدة وغٌر التقلٌدٌة مدخلإلعادة تشكٌل عقل الباحث القادر على اضافة الجدٌد النافع فلٌس كل تطوٌر او
ابتكار بالضرورة مصدر نفع.
 التؤكٌد على مكانة العلوم االجتماعٌة ودورها فى التنمٌة وضرورة تشجٌعالباحثٌن بالعلوم االجتماعٌة على االبتكار فهو لٌس حكراً على العلوم التطبٌقٌة
التكنولوجٌة فقط.
 التوصٌة بإضافة بعض نماذج االبتكار فً مصر والخبرات الدولٌة الناجحة فىمجاالت دعم االبتكار .
 البد من التركٌز علً السٌاقات االجتماعٌة المحفزة لالبتكار مثل التعلٌم –التربٌة – وثقافة قبول اآلخر .حٌث تشٌر بعض االحصابٌات الً أن  9/1سكان
العالم ٌنتجون  %19من االنتاج العلمً االبتكاري فً العالم ،بٌنما  9/4سكان
العالم ٌنتجون فقط  %9من االبتكار وٌستهلكون ما ٌنتجه المبتكرون.
 اإلشارة إلى إعادة توزٌع األوزان النسبٌة لمإشر التنافسٌة العالمً بشكل ٌعظممن أثر االبتكار فً التنمٌة والنمو االقتصادي للدول مع اإلشارة إلى أن الدولة
رقم واحد فً التصنٌف وهى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حصلت على %26
من المإشر ومن ثم هناك دابما آفاق متسعة للتطوٌر واالبتكار.
 أهمٌة مؤسسة االبتكار والعمل الجماعً حتى ٌتم االستعانة بالخبرات الشخصٌةواالجتهادات الفردٌة بما ٌعظم األثر وٌعود بالنفع على عموم المنظومة.
 أهمٌة النشر الدولً فً توصٌل األفكار واالبتكارات الجدٌدة إلى المستوىالدولً والعالمً وهو ما ٌواجه ندرة فً العلوم االجتماعٌة.
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 ال ٌمكن اغفال الدور الربٌسً والحٌوي للحكومات وبخاصة فً الدول النامٌةفى دفع عجلة االبتكار سواء وفقا لنموذج التشابك الثالثً أو أي نموذج آخر.
 أهمٌة توفٌر المناخ الداعم لتنمٌة االبتكار واالستفادة منه فً مصر سواء علىمستوى الحكومة أو الصناعة أو منظومة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
 تظل المعاٌٌر والمإشرات مع كل أوجه النقد التً ٌمكن توجٌهها الٌها أداة ٌمكناستخدامها لتقٌٌم النماذج والممارسات الناجحة بهدف استخدام نتابج هذه
الدراسات التقٌٌمٌة لالستفادة منها فً التطبٌق على أرض الواقع.
 ٌعد لقاء الشركاء الذى ٌنظمه معهد التخطٌط القومً من خالل مراكزه العلمٌةالثمانٌة تطبٌقا عملٌا ً لدور المبادرة من المإسسات العلمٌة والبحثٌة كؤحد
أطراف التشابكات الفاعلة فً دعم االبتكار ودفع مسٌرة التنمٌة.
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